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Samenvatting 

In het voorliggende onderzoek werden de lopende herstelprogramma’s voor kopvoorn, 
serpeling, kwabaal en beekforel geëvalueerd. Dit onderzoek omvatte: 

- Een evaluatie van uitgevoerde herintroducties van kopvoorn, serpeling en kwabaal in 24 
geselecteerde waterlooptrajecten, met aandacht voor overleving en voortplantingssucces. 
- Onderzoek naar het voortplantingssucces van kwabaal in het stroomgebied van de Grote 
Nete (2011). 
- Een evaluatie van de geschiktheid van de waterkwaliteit en het habitat voor kopvoorn, 
serpeling en kwabaal in 12 geselecteerde waterlooptrajecten. 

Ter evaluatie van de uitgevoerde herintroducties werden de waterlopen, waar één of 
meerdere van de genoemde soorten werden geherintroduceerd, elektrisch bevist. De 
gevangen aantallen werden telkens vergeleken met de verwachte aantallen, die in 
voorgaande studies bepaald werden aan de hand van habitatgeschiktheidsmodellen. In alle 
onderzochte waterlopen werd overleving vastgesteld. Een laag aantal van een doelsoort kan 
soms toegewezen worden aan de nog lage herintroductie-inspanning, maar in enkele 
waterlopen is de waterkwaliteit of het habitat wellicht niet optimaal of spelen andere factoren 
een rol. 

Natuurlijke reproductie van serpeling werd vastgesteld in de Bosbeek, de Grote Nete en voor 
het eerst ook in de IJse. Kopvoorn plantte zich voort in de Grote Nete en houdt nog steeds 
stand in de Zwalm, zonder bijkomende uitzettingen.  

Elektrische bevissingen in het stroomgebied van de Grote Nete in juni 2011 leverden geen 
aanwijzingen dat de kwabalen zich succesvol hebben voortgeplant in de winter van 2010-
2011. Mogelijk kwam dit door de nog lage densiteiten aan volgroeide dieren, het niet 
optimale paaihabitat of de beperkte bereikbaarheid van geschikte paailocaties door de 
aanwezigheid van migratieknelpunten. 

De habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling en kwabaal werd nagegaan door toepassing 
van habitatgeschiktheidsmodellen. De waterkwaliteit is ontoereikend voor serpeling in de 
Laambeek, het Merkske, het Groot Schijn en de Zwalm. Geen van de geëvalueerde trajecten 
is goed geschikt voor kopvoorn, door een te geringe stroomsnelheid en/of waterdiepte. 
Meestal zijn ze zelfs ongeschikt voor één of beide leeftijdsklassen. Voor serpeling blijken de 
meeste van de geëvalueerde trajecten in de hoofdloop matig tot goed geschikt. Veruit de 
meeste onderzochte trajecten zijn ongeschikt voor 1+ en oudere kwabaal, door een gebrek 
aan holle oevers. Er werden enkele maatregelen geformuleerd die het habitat in de 
hoofdlopen kunnen verbeteren voor de doelsoorten. De oorzaken van de vaak beperkte 
habitatgeschiktheid kunnen teruggebracht worden tot een gebrek aan stroomdiversiteit. Het 
gebrek aan geschikt voortplantingshabitat is misschien wel de belangrijkste beperking voor 
de slaagkans van herintroducties in de onderzochte waterlopen. Geschikte paairiffles voor 
kopvoorn en serpeling zijn schaars of afwezig in de onmiddellijke omgeving van de 
onderzochte trajecten. Enkel in het Groot Schijn werd een geschikte riffle gevonden, op een 
plaats waar de waterkwaliteit ondermaats is. Matig geschikte riffles werden gevonden in de 
Menebeek, de Nermbeek en de Zwalm. In de Laambeek en het Merkske werden geen riffles 
gevonden in de onmiddellijke omgeving van de geëvalueerde trajecten. In de omgeving van 
de onderzochte trajecten in de hoofdlopen werden geen zijbeken gevonden die kunnen 
dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal, omdat ze te weinig planten of water 
bevatten. Migratieknelpunten blijven een probleem in de Vlaamse waterlopen. 
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English abstract 

In this study the restoration programs for chub, dace, burbot and brown trout were 
evaluated. The study included: 

- An evaluation of past reintroductions of chub, dace, burbot and brown trout in 24 river 
stretches. 
- A study of the reproduction success of burbot in the Grote Nete (2011). 
- An evaluation of water quality and habitat suitability for chub, dace and burbot in 12 river 
stretches. 

To evaluate past reintroductions, numbers of the target species caught by electrofishing 
were compared to predicted numbers obtained by applying habitat suitability models. 
Survival was observed in all rivers. Low numbers of the target species in some rivers may be 
linked to a low reintroduction effort. However, in several rivers habitat or water quality may 
still be insufficient.  

Natural reproduction of dace was observed in the Bosbeek, the Grote Nete and for the first 
time in the River IJse. Chub reproduced in the Grote Nete. 

Electrofishing in the tributaries and the main stem of the River Grote Nete in June 2011 did 
not yield burbot larvae. Consequently, spawning was probably unsuccessful during the winter 
of 2010-2011. Burbot reproduction may have failed because of a low abundance of adult 
individuals, suboptimal spawning habitat or limited access to suitable spawning habitat 
because of migration barriers. 

Habitat suitability for chub, dace and burbot was assessed by applying habitat suitability 
models. Water quality is not sufficient for dace in the rivers Laambeek, Merkske, Groot 
Schijn and Zwalm. None of the assessed trajectories has highly suitable habitat for chub. The 
majority were even found to be unsuitable for one or all age classes. Most evaluated river 
trajectories are moderately or highly suitable for one or all age classes of dace. Nearly all 
trajectories are unsuitable for 1+ and older burbot, due to the lack of hollow banks. Several 
measures were proposed to improve habitat quality for the target species. The scarcity of 
suitable habitat in the main stems may be linked to a lack of diversity in stream morphology. 
The lack of suitable spawning habitat may be the most important limiting factor to 
reintroduction success. Suitable spawning riffles for chub and dace are scarce or absent in 
the vicinity of the studied trajectories. A suitable riffle was found in the Groot Schijn, but 
water quality is insufficient. Moderately suitable riffles were found in the Menebeek, the 
Nermbeek and the Zwalm. Riffles are absent in the vicinity of the studied trajectories in the 
Laambeek and Merkske. Introduction of gravel, pebbles and stones may be the only way to 
overcome this problem. Tributaries with suitable spawning and nursery habitat for burbot 
were not found in the vicinity of the studied trajectories. Migration barriers also remain a 
serious problem in the studied rivers. 
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1 Inleiding 

1.1 Motivatie 
 

Een aantal zeldzame vissoorten zijn reeds geruime tijd plaatselijk of volledig verdwenen uit 
de waterlopen van het Vlaamse Gewest. Aan de basis hiervan ligt meestal het onbereikbaar 
worden van typische paaigronden en een verslechterde water- en habitatkwaliteit. In het 
kader van natuurontwikkeling en integraal waterbeheer, werd door verschillende overheden 
werk gemaakt van structureel herstel van een aantal prioritaire waterlopen. Daarnaast is 
door de uitbouw van de waterzuiverings-infrastructuur ook de waterkwaliteit van tal van 
waterlopen verbeterd. 

Voor kopvoorn, kwabaal en serpeling werden door het INBO, in opdracht van ANB, 
gedurende de voorbije jaren soortherstelprojecten uitgewerkt die via habitatmodellering de 
haalbaarheid van het herstel van populaties van deze soorten in een aantal Vlaamse 
waterlopen nagaan (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b). 
Op basis van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek, werden in verschillende 
waterlopen in het Vlaamse Gewest herintroducties met deze soorten uitgevoerd. 

Om de gevolgde herintroductiestrategie te evalueren en eventueel bij te sturen is een 
opvolging van de overleving van de uitgezette dieren noodzakelijk. Daarnaast dienen nieuwe 
waterlopen geëvalueerd te worden met betrekking tot hun geschiktheid voor het herstel van 
populaties van deze doelsoorten. 

 

1.2 Doelstellingen 
 

Het doel van de voorliggende studie is de wetenschappelijke opvolging van de 
soortherstelprogramma’s voor kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel. De studie-
resultaten worden weergegeven in drie luiken: 

- Een evaluatie van uitgevoerde herintroducties van kopvoorn, serpeling, kwabaal en 
beekforel in 24 geselecteerde waterlooptrajecten, met aandacht voor de overleving en 
voortplantingssucces. 

- Onderzoek naar het voortplantingssucces van kwabaal in het stroomgebied van de Grote 
Nete. 

- Een evaluatie van de geschiktheid van de waterkwaliteit en het habitat voor kopvoorn, 
serpeling, kwabaal en beekforel in 12 geselecteerde waterlooptrajecten.  
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2 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties van 
kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel 

2.1 Doelstellingen 
In dit onderzoeksluik worden de uitgevoerde herintroducties van kopvoorn, serpeling, 
kwabaal en beekforel geëvalueerd in 24 waterlooptrajecten van 500m. Telkens is er 
aandacht voor de overleving en voortplantingssucces. 

 

2.2 Herintroductie-inspanning 

2.2.1 Kopvoorn, Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 

In Tabel 1 worden de totale aantallen en gewichten aan geherintroduceerde kopvoorns 
weergegeven per waterloop (bron gegevens: bepotingsdatabank Agentschap voor Natuur en 
Bos, ANB). In de Kleine en Grote Nete loopt de herintroductiecampagne het langst.  

 

Tabel 1. Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ 2+ 2+/3+ 3+ 4+ onbekend larven 

Abeek 2002 Aantal      -          

    Gewicht     3000          

  2003 Aantal    -       

    Gewicht    5000       

  2004 Aantal 3200              

    Gewicht 11000              

  2006 Aantal   -        

    Gewicht   17000        

  2007 Aantal  -              

    Gewicht 12000              

 2008 Aantal 2850        

  Gewicht 19800        

 2009 Aantal 1652        

  Gewicht 19800        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 14400        

Bosbeek 2007 Aantal  -         

    Gewicht 12000         

 2008 Aantal 2900        

  Gewicht 20000        

 2009 Aantal 1944        

  Gewicht 19800        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 14400        
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Tabel 1 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ 2+ 2+/3+ 3+ 4+ onbekend larven 

Demer 2000 Aantal            3720   

   Gewicht            28000   

 2001 Aantal        -   

   Gewicht        36000   

 2002 Aantal          -      

   Gewicht         60000      

 2004 Aantal  -         

   Gewicht 42000         

 2005 Aantal    -            

   Gewicht   6000            

 2007 Aantal  -         

   Gewicht 50000         

 2008 Aantal 2820        

  Gewicht 56000        

 2009 Aantal -        

  Gewicht 45000        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 31000        

Dommel 2000 Aantal        2140   

    Gewicht        14000   

  2002 Aantal      -          

    Gewicht     2000          

 2007 Aantal  -         

   Gewicht 6000         

 2008 Aantal 1425        

  Gewicht 9900        

  2009 Aantal 999        

   Gewicht 10200        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 7200        

Gete 2007 Aantal  -              

    Gewicht 10000              

Grote Moffert 2003 Aantal        -   

    Gewicht        16000   

Herk 2007 Aantal  -              

    Gewicht 17000              

 2008 Aantal 3390        

  Gewicht 25000        

 2009 Aantal -        

  Gewicht 15000        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 12000        
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Tabel 1 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en  Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ 2+ 2+/3+ 3+ 4+ onbekend larven 

Itterbeek 2005 Aantal    -            

   Gewicht   18000            

 2007 Aantal  -         

   Gewicht 12000         

 2008 Aantal 1520        

  Gewicht 10500        

 2009 Aantal 1332        

  Gewicht 13600        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 9600        

Velpe 2001 Aantal             -   

   Gewicht            15000   

 2002 Aantal    -       

   Gewicht    17000       

 2004 Aantal  -              

   Gewicht 7000              

 2007 Aantal  -         

   Gewicht 14000         

 2008 Aantal 3390        

  Gewicht 23000        

 2009 Aantal -        

  Gewicht 15100        

 2010 Aantal -        

  Gewicht 12000        

Warmbeek 2002 Aantal    -       

   Gewicht    3000       

 2007 Aantal  -              

   Gewicht 8000              

Witbeek 2007 Aantal  -         

   Gewicht 5000         

 2008 Aantal 1565        

  Gewicht 10800        

 2009 Aantal 1332       100000 

  Gewicht 13600       - 

 2010 Aantal -        

  Gewicht 9600        

Zwarte Beek 1998 Aantal            565   

   Gewicht            9000   

 2000 Aantal        2410   

   Gewicht        14000   

 2001 Aantal             -   

   Gewicht            8000   

 2001 Aantal        -   

   Gewicht        16000   
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Tabel 1 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ 2+ 2+/3+ 3+ 4+ onbekend larven 

Zwarte Beek 2002 Aantal          -      

(vervolg)   Gewicht         30000      

 2007 Aantal  -         

   Gewicht 8000         

Grote Nete 1989 Aantal   9000            

   Gewicht    -            

 1990 Aantal     -      

   Gewicht     54000      

 1991 Aantal            135   

   Gewicht            57000   

 1993 Aantal  -         

   Gewicht 6000         

 1994 Aantal   1000            

   Gewicht    -            

 1995 Aantal   3013        

   Gewicht   -        

 1996 Aantal   1550            

   Gewicht    -            

 2004 Aantal  -         

   Gewicht 12000         

Kleine Nete 1989 Aantal   8850            

    Gewicht    -            

  1990 Aantal     -      

    Gewicht     55000      

  1993 Aantal  -              

    Gewicht 17000              

  1994 Aantal   4200        

    Gewicht   -        

  1997 Aantal            3233   

    Gewicht             -   

  2000 Aantal        8000   

    Gewicht        -   

  2001 Aantal            13000   

    Gewicht             -   

  2002 Aantal        -   

    Gewicht        21000   

  2004 Aantal  -              

    Gewicht 35000              

  2006 Aantal        -   

    Gewicht        21000   

Molenbeek- 2008 Aantal 2934        

Bollaak  Gewicht -        

 2009 Aantal 2000        

  Gewicht 9200        
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Tabel 1 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ 2+ 2+/3+ 3+ 4+ onbekend larven 

Molenbeek- 2010 Aantal 8000        

Bollaak (vervolg)  Gewicht 21800        

Dijle 2001 Aantal        -   

    Gewicht       15000   

 2004 Aantal  -         

   Gewicht 15000         

 2008 Aantal      426   

  Gewicht      52000   

  2009 Aantal 1808        

   Gewicht 4000        

Grote Gete 1995 Aantal        2880   

    Gewicht        22000   

  1998 Aantal        375   

    Gewicht        6000   

IJse 2004 Aantal  -          

    Gewicht 15000          

 2008 Aantal 4500        

  Gewicht 30000        

 2009 Aantal 4972        

  Gewicht 11000        

 *2010 Aantal 13347        

  Gewicht 13980        

Nellebeek *2010 Aantal 1626        

  Gewicht 1640        

Laan 2008 Aantal 1500        

  Gewicht 8500        

 2009 Aantal 3322        

  Gewicht 7350        

 *2010 Aantal 7791        

  Gewicht 7340        

Kleine Gete 1998 Aantal        565   

    Gewicht        9000   

Motte 1998 Aantal            190   

    Gewicht            3000   

  2001 Aantal        -   

    Gewicht        15000   

Maarkebeek 2007 Aantal              30000 

    Gewicht               - 

 2008 Aantal 3000        

  Gewicht -        

 2009 Aantal 2000        

  Gewicht -        

 2010 Aantal 1400        

  Gewicht -        
* Twee uitzettingen, in maart (kopvoorns net geen jaar oud) en oktober. 
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Tabel 1 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde kopvoorns per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ 2+ 2+/3+ 3+ 4+ onbekend larven 

Zwalm 2001 Aantal   1679        

    Gewicht   50200        

Vleterbeek 2007 Aantal 1030              

    Gewicht  -              

 2008 Aantal 3000        

  Gewicht -        

 2009 Aantal 4000        

  Gewicht 33500        

 2010 Aantal 8000        

  Gewicht 15000        
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2.2.2 Serpeling, Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 

 

In Tabel 2 worden de totale aantallen en gewichten aan geherintroduceerde serpelingen 
weergegeven per waterloop (bron gegevens: bepotingsdatabank ANB). In de Abeek, Bosbeek 
en Warmbeek loopt de herintroductiecampagne het langst.  

Tabel 2. Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde serpelingen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en  Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ onbekend larven 

Abeek 2000 Aantal     200   

    Gewicht    500   

  2003 Aantal    -     

    Gewicht   4000     

  2004 Aantal    460   

    Gewicht    -   

  2005 Aantal 250 1920   30000 

    Gewicht 1000  -    - 

  2006 Aantal 7500     

    Gewicht 42000     

  2007 Aantal -     

    Gewicht 32000       

 2008 Aantal 7040    

  Gewicht 64000    

 2009 Aantal 5568    

  Gewicht 48000    

 2010 Aantal 2550    

  Gewicht -    

Gielisbeek 2006 Aantal 250       

    Gewicht 1000     

Bosbeek 2000 Aantal     200   

    Gewicht     500   

  2004 Aantal 1500     

    Gewicht  -     

  2005 Aantal   860     

    Gewicht    -     

  2006 Aantal 4900     

    Gewicht 16000     

  2007 Aantal  -     

    Gewicht 16000     

 2008 Aantal 3520    

  Gewicht 32000    

 2009 Aantal 2298    

  Gewicht 19800    

 2010 Aantal 3000    

  Gewicht -    
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Tabel 2 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde serpelingen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en  Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ onbekend larven 

Demer 2006 Aantal 960    

  Gewicht -    

 2007 Aantal 2600    

  Gewicht -    

 2008 Aantal 3000    

  Gewicht -    

 2009 Aantal 3990    

  Gewicht -    

Dommel 2007 Aantal -    

  Gewicht 28000    

 2008 Aantal 1999    

  Gewicht 4200    

 2009 Aantal 6500    

  Gewicht -    

Gete 2007 Aantal 1000    

  Gewicht -    

 2009 Aantal 570    

  Gewicht -    

Herk 2006 Aantal 960    

  Gewicht -    

 2007 Aantal 6250    

  Gewicht -    

 2008 Aantal 1450    

  Gewicht -    

 2009 Aantal 3440    

  Gewicht -    

Prinsenloop 2009 Aantal 3600    

  Gewicht -    

Itterbeek 2005 Aantal  840  21000 

    Gewicht  -  - 

  2006 Aantal 1650   35700 

    Gewicht 13000   - 

  2007 Aantal -    

    Gewicht 20000    

 2008 Aantal 3518    

  Gewicht 32000    

 2009 Aantal 1915    

  Gewicht 16500    

 2010 Aantal 3000    

  Gewicht -    
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Tabel 2 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde serpelingen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en  Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ onbekend larven 

Velpe 2006 Aantal 480    

  Gewicht -    

 2007 Aantal 1450    

  Gewicht 6000    

 2008 Aantal 1550    

  Gewicht -    

 2009 Aantal 2280    

  Gewicht -    

Warmbeek 2000 Aantal   100  

  Gewicht   300  

 2004 Aantal 900    

  Gewicht -    

 2007 Aantal -    

  Gewicht 20000    

 2008 Aantal 1288    

  Gewicht 2800    

 2009 Aantal 3600    

  Gewicht -    

Witbeek 2004 Aantal 900       

   Gewicht  -       

 2006 Aantal 100   89250 

   Gewicht  -    - 

 2007 Aantal  -     

   Gewicht 16000     

 2009 Aantal 1532    

  Gewicht 13200    

 2010 Aantal 1500   35000 

  Gewicht -   - 

Zwarte Beek 2007 Aantal 700       

    Gewicht  -       

Zwart Water 2007 Aantal 1000     

    Gewicht  -     

 2008 Aantal 1200    

  Gewicht -    

IJse 2006 Aantal 3860       

    Gewicht  -       

  2007 Aantal 6000     

    Gewicht  -     

 2008 Aantal 6000    

  Gewicht 22500    

 2009 Aantal -    

  Gewicht 28750    
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Tabel 2 (vervolg). Aantal en gewicht (g) aan geherintroduceerde serpelingen per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal en  Leeftijdsklasse 

  gewicht (g) 0+ 1+ onbekend larven 

Laan 2007 Aantal 3550       

    Gewicht  -       

 2008 Aantal 2000    

  Gewicht 7500    

 2009 Aantal -    

  Gewicht 35000    

Nellebeek 2009 Aantal -    

  Gewicht 2500    

Maarkebeek 2006 Aantal 2000     

    Gewicht  -     

  2007 Aantal 4500   6800 

    Gewicht  -    - 

 2008 Aantal 1500    

  Gewicht -    

 2009 Aantal 2000    

  Gewicht -    
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2.2.3 Kwabaal, Lota lota (Linnaeus, 1758) 

 

In Tabel 3 worden de totale aantallen geherintroduceerde kwabalen weergegeven per 
waterloop (bron gegevens: bepotingsdatabank ANB). In de Bosbeek en Grote Nete loopt de 
herintroductiecampagne het langst. 

 

Tabel 3. De totale aantallen eenzomerige en larvale kwabalen die werden geherintroduceerd per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal eenzomerigen Aantal 1+ Aantal larven 

Abeek 2006 2800   
  2007 154   

 2008 1500   

 2009 1000   

Gielisbeek 2006 175    

Bosbeek 2005 1000  400000 
  2006 2000    

  2007 148    

 2008 1200   

 2009 1500   

Kleine Beek 2005    400000 

Kreeftenbeek 2005    276000 

Demer 2010 2000   

Herk 2010 375   

Grote Nete 2005 2000  1035000 
  2006 1584    

 2007 300   

  2009 1600 300   

 2010 7930   

IJse 2007 760    
 2008 2350   

 2009 798   

 2010 6061   

zijbeek IJse - Margijsbos 2010   160000 

Nellebeek 2010 1286  385000 

Waterloop 2010   55000 

Meer Rotselaar 2008    1050000 
 2009   1514000 

Maarkebeek 2006 1350    
 2010 400   

Pauwelsbeek 2008 900   
 2009 660   
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2.2.4 Beekforel, Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 

 

In Tabel 4 worden de totale aantallen geherintroduceerde beekforellen weergegeven per 
waterloop (bron gegevens: bepotingsdatabank ANB). In het kader van de 
soortherstelprogramma’s werden tot nu toe enkel in de Terkleppebeek beekforellen uitgezet 
(Dillen & Meulebrouck, 2009). 

 

Tabel 4. De totale aantallen eenzomerige en larvale beekforellen die werden geherintroduceerd per waterloop. 

Waterloop Jaar Aantal eenzomerigen Aantal 1+ Aantal larven 

Terkleppebeek 2008 1400   
 2009 2000   

 2010 2000 236  
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2.3 Materiaal en methode 
 

Beviste waterlopen 

In tien verschillende waterlopen werden in totaal 24 trajecten elektrisch bevist volgens de 
methode besproken door Coeck (1996) (Tabel 5). Het traject stroomafwaarts van de 
Reppelmolen in de Abeek werd twee keer bevist, voor en na een vervuiling die werd 
vastgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos. De trajecten waren 500m lang, 
behalve die in de Molenbeek-Bollaak (250m), de Terkleppebeek (280m), de Laan (350m, 
wegens versperring van de drie meest stroomafwaartse deeltrajecten) en in de Grote Nete 
t.h.v. de Straalmolen (250m, wegens een te grote waterdiepte in de tweede helft van het 
gebruikelijke traject). 

 

Tabel 5. Overzicht per provincie van de beviste waterlopen en trajecten ter evaluatie van uitgevoerde herintroducties. 

Provincie Bekken Waterloop Traject 

Limburg Maas Abeek 1) Reppelmolen (twee keer bevist) 
     2) Hoogmolen  

     3) autoweg N73 

   4) Voorste Luysmolen 

   5) Klootsmolen 

   Bosbeek 1) Neermolen 
     2) Schanskasteel 

     3) Wilhelm Tell 

     4) Volmolen 

Antwerpen Nete Grote Nete 1) Meerhout 
     2) Straalmolen 

     3) Hoolstmolen 

     4) monding Hanske Selsloop 

  Molenbeek-Bollaak 1) Galgevoortse brug 
   2) Pulsebaan 

 Mark Merkske 1) monding 

Vlaams-Brabant Dijle Laan 1) molen Terlanen 

   IJse 1) Margijsbos 
     2) Beekstraat 

   3) stroomafwaarts E411 

Oost-Vlaanderen Zwalm Zwalm 1) Zwalmmolen 

  Dender Terkleppebeek 1) Trimpont 

West-Vlaanderen IJzer Vleterbeek 1) Abele 
   2) Rood Kruis 

 

In Figuren 1 tot 11 wordt de ligging van de beviste trajecten weergegeven. 
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Figuur 1. Ligging van de beviste trajecten t.h.v. de Reppelmolen, de N73 en de Hoogmolen in de Abeek (rood). 

 

Figuur 2. Ligging van de beviste trajecten t.h.v. de Voorste Luysmolen (6 deeltrajecten) en de Klootsmolen (4 
deeltrajecten) in de Abeek (rood). 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
25

 

 

Figuur 3. Ligging van de beviste trajecten in de Bosbeek (rood). 

 

Figuur 4. Ligging van de beviste trajecten in de Grote Nete (rood). 
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Figuur 5. Ligging van de beviste trajecten in de Molenbeek-Bollaak (rood). 

 

Figuur 6. Ligging van het beviste traject in het Merkske (rood). 
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Figuur 7. Ligging van het beviste traject in de Laan (rood). 

 

Figuur 8. Ligging van de beviste trajecten in de IJse (rood). 
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Figuur 9. Ligging van het beviste traject in de Terkleppebeek (rood). 

 

Figuur 10. Ligging van het beviste traject in de Zwalm (rood). 
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Figuur 11. Ligging van de beviste trajecten in de Vleterbeek (rood). 

 

Aantallen 

Ter evaluatie van de uitgevoerde herintroducties werden de gevangen aantallen kopvoorns, 
serpelingen, kwabalen en beekforellen per traject vergeleken met de aantallen die verwacht 
werden op basis van habitatgeschiktheidsmodellen (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den 
Neucker et al., 2009; 2010a,b). Daarnaast werden ook de lengtefrequentieverdelingen 
besproken. 

 

De doelsoorten (kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel) werden niet allemaal in elk van 
de genoemde waterlopen uitgezet (zie Tabellen 1 tot 4), zodat het aantal evaluaties per 
soort verschilt.  
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2.4 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de Abeek 

2.4.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

In totaal werden 22 kopvoorns gevangen in de Abeek, 18 minder dan in 2009 en 13 minder 
dan in 2010 (Van den Neucker et al., 2010a,b). Ter hoogte van Reppelmolen werden enkel 
bij de bevissing in oktober kopvoorns aangetroffen. In de trajecten ter hoogte van de 
Voorste Luysmolen en de Klootsmolen, die uitzonderlijk bevist werden om de gevolgen van 
een tijdelijke verontreiniging na te gaan, werden geen kopvoorns gevangen. Nergens werd 
het verwachte aantal 1+ en oudere kopvoorns gehaald. In geen enkel traject werden 0+ 
kopvoorns gevangen (Tabel 6). 

 

Tabel 6. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Abeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

1 september 2011 Hoogmolen 0-100m 0 11 0 2 
  100-200m 0 4 5 2 

  200-300m 0 3 0 1 

  300-400m 0 2 0 2 

  400-500m 0 1 1 2 

 Totaal Hoogmolen  0 21 6 9 

2 september 2011 autoweg N73 0-100m 0 3 2 10 
  100-200m 0 3 0 11 

  200-300m 0 5 7 8 

  300-400m 0 5 2 10 

  400-500m 0 4 1 9 

 Totaal autoweg N73  0 20 12 48 

1 september 2011 Reppelmolen 0-100m 0 13 0 4 
  100-200m 0 19 0 7 

  200-300m 0 17 0 5 

  300-400m 0 9 0 7 

  400-500m 0 6 0 6 

 Totaal Reppelmolen  0 64 0 29 

3 oktober 2011 Reppelmolen 0-100m 0 13 0 4 
  100-200m 0 19 0 7 

  200-300m 0 17 0 5 

  300-400m 0 9 0 7 

  400-500m 0 6 4 6 

 Totaal Reppelmolen  0 64 4 29 
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Tabel 6 (vervolg). Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Abeek (n.b. = niet beschikbaar). 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

27 september 2011 Voorste Luysmolen 13 0 n.b. 0 n.b. 
  14 0 n.b. 0 n.b. 

  15 0 n.b. 0 n.b. 

  16 0 n.b. 0 n.b. 

  17 0 n.b. 0 n.b. 

  18 0 n.b. 0 n.b. 

 Totaal Luysmolen  0 n.b. 0 n.b. 

27 september 2011 Klootsmolen 4 0 n.b. 0 n.b. 
  5 0 n.b. 0 n.b. 

  6 0 n.b. 0 n.b. 

  7 0 n.b. 0 n.b. 

 Totaal Klootsmolen  0 n.b. 0 n.b. 

 

Lengtefrequentieverdeling 

De gevangen individuen behoorden wellicht tot drie en mogelijk vier leeftijdsklassen, met als 
jongste klasse 1+. De oudste individuen waren dus waarschijnlijk afkomstig van de 
uitzettingen in 2007 of 2008. Ter hoogte van de Reppelmolen werden uitsluitend exemplaren 
behorende tot de oudste leeftijdsklassen gevangen (Figuur 12).  
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Figuur 12. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van de Hoogmolen, autoweg N73, de 
Reppelmolen, de Voorste Luysmolen en de Klootsmolen in 2011. Voor de Reppelmolen werden enkel de vangstgegevens 
van oktober 2011 opgenomen. 
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2.4.2 Serpeling 

 

Gevangen en verwachte aantallen serpelingen 

In totaal werden 56 serpelingen gevangen in de Abeek, indien de bevissing van oktober t.h.v 
de Reppelmolen in rekening wordt gebracht. In 2010 werden slechts 34 serpelingen 
gevangen in de Abeek (Van den Neucker et al., 2010). In het traject Hoogmolen waren de 
gevangen aantallen 1+ en oudere serpelingen hoger dan verwacht op basis van het HGI-
model. Stroomafwaarts van de Reppelmolen werden de verwachte aantallen in oktober dicht 
benaderd. In de trajecten Voorste Luysmolen en Klootsmolen werden geen serpelingen 
aangetroffen. Enkel stroomafwaarts van de Reppelmolen werd een juveniele serpeling 
behorende tot de 0+ leeftijdsklasse gevangen, in september (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Gevangen aantal en verwacht aantal serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per 
deeltraject in de Abeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

1 september 2011 Hoogmolen 0-100m 0 5 4 4 
  100-200m 0 10 9 3 

  200-300m 0 8 0 2 

  300-400m 0 6 5 4 

  400-500m 0 5 9 4 

 Totaal Hoogmolen  0 34 27 17 

2 september 2011 autoweg N73 0-100m 0 3 10 9 
  100-200m 0 3 6 10 

  200-300m 0 5 2 8 

  300-400m 0 5 1 9 

  400-500m 0 4 0 8 

 Totaal autoweg N73  0 20 19 44 

1 september 2011 Reppelmolen 0-100m 0 5 2 2 
  100-200m 0 4 0 2 

  200-300m 0 7 1 2 

  300-400m 1 6 0 4 

  400-500m 0 5 1 2 

 Totaal Reppelmolen  1 27 4 12 

3 oktober 2011 Reppelmolen 0-100m 0 5 0 2 
  100-200m 0 4 5 2 

  200-300m 0 7 0 2 

  300-400m 0 6 3 4 

  400-500m 0 5 2 2 

 Totaal Reppelmolen  0 27 10 12 
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Tabel 7 (vervolg). Gevangen aantal en verwacht aantal serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per 
deeltraject in de Abeek (n.b. = niet beschikbaar). 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

27 september 2011 Voorste Luysmolen 13 0 n.b. 0 n.b. 
  14 0 n.b. 0 n.b. 

  15 0 n.b. 0 n.b. 

  16 0 n.b. 0 n.b. 

  17 0 n.b. 0 n.b. 

  18 0 n.b. 0 n.b. 

 Totaal Luysmolen  0 n.b. 0 n.b. 

27 september 2011 Klootsmolen 4 0 n.b. 0 n.b. 
  5 0 n.b. 0 n.b. 

  6 0 n.b. 0 n.b. 

  7 0 n.b. 0 n.b. 

 Totaal Klootsmolen  0 n.b. 0 n.b. 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Vermoedelijk waren er in 2011 vier of vijf leeftijdsklassen vertegenwoordigd in de Abeek 
(Figuur 13). De serpeling behorende tot de 0+ leeftijdsklasse werd niet opgenomen in de 
figuur, omdat enkel de vangst van oktober t.h.v. de Reppelmolen wordt afgebeeld. 
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Figuur 13. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van de Hoogmolen, autoweg N73, de 
Reppelmolen, de Voorste Luysmolen en de Klootsmolen in 2011. Voor de Reppelmolen werden enkel de vangstgegevens 
van oktober 2011 opgenomen. 
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2.4.3 Kwabaal 

 

Gevangen en verwachte aantallen kwabalen 

In 2011 werden in totaal 20 kwabalen gevangen in de Abeek, als de oktobervangst t.h.v. de 
Reppelmolen in rekening gebracht wordt. Dat is minder dan de helft van 2010 (Van den 
Neucker et al., 2010), indien geen rekening wordt gehouden met de vangsten in de 
uitzonderlijk beviste trajecten t.h.v. de Voorste Luysmolen en de Klootsmolen. Enkel 
stroomafwaarts van autoweg N73 werden de verwachte aantallen op basis van het HGI-
model benaderd (Tabel 8). 

 

Tabel 8. Gevangen aantal en verwacht aantal kwabalen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per deeltraject 
in de Abeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal gevangen 

1 jaar en ouder 

Verwacht aantal 

1 jaar en ouder 

1 september 2011 Hoogmolen 0-100m 0 7 
  100-200m 1 7 

  200-300m 1 9 

  300-400m 0 9 

  400-500m 1 7 

 Totaal Hoogmolen  3 39 

2 september 2011 autoweg N73 0-100m 0 1 
  100-200m 1 1 

  200-300m 4 1 

  300-400m 3 4 

  400-500m 0 2 

 Totaal autoweg N73  8 9 

1 september 2011 Reppelmolen 0-100m 1 7 
  100-200m 0 6 

  200-300m 1 7 

  300-400m 0 1 

  400-500m 0 0 

 Totaal Reppelmolen  2 21 

3 oktober 2011 Reppelmolen 0-100m 1 7 
  100-200m 2 6 

  200-300m 1 7 

  300-400m 1 1 

  400-500m 1 0 

 Totaal Reppelmolen  6 21 
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Tabel 8 (vervolg). Gevangen aantal en verwacht aantal kwabalen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per 
deeltraject in de Abeek (n.b. = niet beschikbaar). 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal gevangen 

1 jaar en ouder 

Verwacht aantal 

1 jaar en ouder 

27 september 2011 Voorste Luysmolen 13 0 n.b. 
  14 0 n.b. 

  15 1 n.b. 

  16 1 n.b. 

  17 0 n.b. 

  18 0 n.b. 

 Totaal Luysmolen  2 n.b. 

27 september 2011 Klootsmolen 4 1 n.b. 
  5 0 n.b. 

  6 0 n.b. 

  7 0 n.b. 

 Totaal Klootsmolen  1 n.b. 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren waarschijnlijk vier leeftijdsklassen aanwezig. Enkel t.h.v. de Voorste Luysmolen 
werden individuen behorende tot de 1+ leeftijdsklasse gevangen (Figuur 14). 
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Figuur 14. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van de Hoogmolen, autoweg N73, de 
Reppelmolen, de Voorste Luysmolen en de Klootsmolen in 2011. Voor de Reppelmolen werden enkel de vangstgegevens 
van oktober 2011 opgenomen. 
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2.4.4 Evaluatie verontreiniging Reppelerbeek 

 

Begin september 2011 werd een verontreiniging van de Reppelerbeek vastgesteld door het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Door een defect aan de waterzuivering van brouwerij 
Martens in Bocholt op 8 september 2011, was er ongezuiverd afvalwater in de Reppelerbeek 
terecht gekomen (mededeling Bart Denayer). Om een mogelijk effect op de visstand in de 
Abeek na te gaan, werd het traject stroomafwaarts van de Reppelmolen twee keer elektrisch 
bevist: een eerste keer op 1 september 2011, vlak voor de verontreiniging plaatsvond, en 
een tweede keer op 3 oktober 2011. Tevens werden respectievelijk vier en zes deeltrajecten 
van elk 50m t.h.v. de Klootsmolen en de Voorste Luysmolen bevist en vergeleken met de 
vangstresultaten van een bevissing in 2009 (INBO, ongepubliceerde gegevens). 
Stroomafwaarts van de Reppelmolen konden naast het aantal kopvoorns, serpelingen en 
kwabalen enkel het aantal soorten vergeleken worden, terwijl ter hoogte van de Klootsmolen 
en de Voorste Luysmolen ook het aantal vissen werd genoteerd. 

Stroomafwaarts van de Reppelmolen werden meer vissoorten gevangen in oktober, nadat de 
verontreiniging van de Reppelerbeek werd vastgesteld (Tabel 9). Ook het aantal doelsoorten 
was er steeds hoger in oktober (Tabellen 6 tot 8).  

 

Tabel 9. Het aantal vissoorten gevangen stroomafwaarts van de Reppelmolen in september en oktober 2011 (lege cel = 
soort niet aangetroffen). 

Soort Reppel september 2011 Reppel oktober 2011 

baars x x 

beekforel x x 

bermpje x x 

blankvoorn x x 

blauwbandgrondel   x 

driedoornige stekelbaars x x 

giebel   x 

kopvoorn   x 

kwabaal x x 

paling x x 

regenboogforel   x 

rietvoorn   x 

riviergrondel x x 

serpeling x x 

snoek   x 

tiendoornige stekelbaars x x 

zonnebaars x x 

Totaal aantal vissoorten 11 17 

 

Ter hoogte van de Klootsmolen en de Voorste Luysmolen was het aantal vissoorten in 2011 
iets kleiner dan in 2009. Het totaal aantal vissen was afgenomen ten opzichte van 2009 in 
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het traject Klootsmolen, maar het omgekeerde werd vastgesteld ter hoogte van de Voorste 
Luysmolen (Tabel 10). 

 

Tabel 10. Aantal vissoorten en aantal vissen gevangen t.h.v. de Klootsmolen en de Voorste Luysmolen in 2009 en 2011 
(lege cel = soort niet aangetroffen). 

Soort Klootsmolen  

2009 

Klootsmolen  

2011 

Luysmolen  

2009 

Luysmolen  

2011 

baars 15 7 23 2 

beekprik   1   

bermpje 87 19 20 7 

blankvoorn 42 61 3 79 

bruine Amerikaanse dwergmeerval 6 14 41 11 

driedoornige stekelbaars 9   2   

kopvoorn 2     

kwabaal 1 2 

paling 3 8 12 3 

pos   1   

rietvoorn 3 1 

riviergrondel 28 35 52 159 

serpeling 6   16   

snoek 1 1 20 1 

zeelt 1 1 1 

zonnebaars   1   

Totaal aantal vissen 200 150 192 266 

Totaal aantal vissoorten 11 10 12 10 

 

2.4.5 Bespreking 

 

De verwachte aantallen kopvoorns werden nergens gehaald, terwijl ze in 2010 nog dicht 
benaderd werden in het traject stroomafwaarts van de N73. Ter hoogte van de Reppelmolen 
waren de aantallen veel kleiner dan verwacht op basis van het HGI-model. Stroomopwaarts 
van de Hoogmolen werden in 2010 helemaal geen kopvoorns gevangen (Van den Neucker et 

al., 2010b). Nu werden er wel kopvoorns gevangen, maar nog net niet de verhoopte 
aantallen. De verwachte aantallen werden geenvan de beviste trajecten bereikt en er werd 
nog geen natuurlijke reproductie vastgesteld. Er waren minstens drie en mogelijk vier 
leeftijdsklassen aanwezig in de beviste trajecten. Dit kan erop wijzen dat er slechts beperkte 
overleving is van dieren die in 2006 en 2007 uitgezet werden of dat deze zich 
stroomafwaarts verplaatst hebben. 

De serpelingpopulatie in de Abeek is deels natuurlijk. De uitzetting van serpeling was 
bedoeld om de natuurlijke populatie aan te vullen en meer te spreiden over de waterloop. 
Van den Neucker et al. (2009) beschouwden de uitzettingen als een succes, omdat in 2008 
grote aantallen gevangen werden. In 2009 en 2010 werden echter veel minder serpelingen 
gevangen en in 2010 werden geen individuen behorende tot de 0+ leeftijdsklasse 
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aangetroffen (Van den Neucker et al., 2010a,b). In 2011 werden opnieuw veel meer 
serpelingen aangetroffen in de Abeek, hoewel de aantallen stroomafwaarts van de N73 nog 
ondermaats bleven en in de uitzonderlijk beviste trajecten Voorste Luysmolen en 
Klootsmolen geen serpelingen werden gevangen. In 2011 werd wel weer natuurlijke 
reproductie vastgesteld, maar ze bleef net als bij de voorgaande evaluatiebevissingen 
beperkt tot het traject stroomafwaarts van de Reppelmolen.  

Er werden kwabalen behorende tot meerdere leeftijdsklassen aangetroffen in de Abeek, maar 
de aantallen waren aanzienlijk minder dan in 2010 (Van den Neucker et al., 2010b). Enkel 
stroomafwaarts van de N73 werden de verwachte aantallen benaderd. Er werd nog geen 
natuurlijke reproductie van kwabaal vastgesteld in de Abeek. 

Er was geen aantoonbaar effect op de visstand in de Abeek na de vaststelling van de 
verontreiniging in de Reppelerbeek. Stroomafwaarts van de Reppelmolen nam zowel het 
totaal aantal soorten als het aantal individuen van de doelsoorten kopvoorn, serpeling en 
kwabaal toe. In de trajecten Klootsmolen en Voorste Luysmolen nam het aantal vissoorten 
licht af t.o.v. 2009, terwijl het aantal vissen afnam in het traject Klootsmolen en toenam in 
het traject Voorste Luysmolen. Aangezien deze trajecten dicht bij elkaar liggen, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat veranderingen gelinkt kunnen worden aan de vastgestelde 
verontreiniging. Wellicht was het effect van de verontreiniging in de Reppelerbeek van korte 
duur en reikte het niet ver stroomafwaarts. Door de grote mobiliteit van vissen, zijn het 
waarschijnlijk niet de ideale organismen om het effect van een locale verontreiniging te 
evalueren.   

 

2.4.6 Aanbevelingen 

 

- Er wordt aanbevolen om de herintroductiecampagnes vol te houden voor alle doelsoorten, 
want uit de evaluaties van Dillen et al. (2005b) en Van den Neucker et al. (2009) blijkt dat 
er weldegelijk voldoende geschikt habitat aanwezig is in de Abeek. De uitzettingen kunnen 
best ver stroomopwaarts worden uitgevoerd, zodat de vissen de stroomafwaartse trajecten 
stelselmatig kunnen koloniseren.  

- Het valt aan te bevelen om migratieknelpunten in de omgeving van de geëvalueerde 
trajecten overbrugbaar te maken. Op die manier worden de paailocaties stroomafwaarts van 
de Reppelmolen en de autoweg N73 bereikbaar voor alle kopvoorns en serpelingen. Ook 
worden zijbeken met potentieel geschikt paaihabitat dan bereikbaar voor alle adulte 
kwabalen.  
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2.5 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Bosbeek 

 

2.5.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

Enkel ter hoogte van de Neermolen en de Volmolen werden kopvoorns gevangen, maar de 
aantallen bleven overal ver beneden de aantallen die worden verwacht op basis van het HGI-
model. Er werden geen 0+ kopvoorns gevangen (Tabel 11). 

 

Tabel 11. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Bosbeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

5 juli 2011 Neermolen 0-100m 0 0 6 2 
  100-200m 0 6 0 4 

  200-300m 0 0 0 8 

  300-400m 0 0 0 16 

  400-500m 0 0 0 4 

 Totaal Neermolen  0 6 6 34 

5 juli 2011 Schanskasteel 0-100m 0 7 0 11 
  100-200m 0 1 0 18 

  200-300m 0 13 0 4 

  300-400m 0 14 0 3 

  400-500m 0 10 0 6 

 Totaal Schanskasteel  0 45 0 42 

5 juli 2011 Wilhelm Tell 100-200m 0 0 0 0 
  200-300m 0 2 0 0 

  300-400m 0 0 0 2 

  400-500m 0 0 0 2 

 Totaal Wilhelm Tell  0 2 0 6 

4 augustus 2011 Volmolen 0-100m 0 9 0 21 
  100-200m 0 17 0 11 

  200-300m 0 13 6 16 

  300-400m 0 4 1 16 

  400-500m 0 8 1 15 

 Totaal Volmolen  0 51 8 79 
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Lengtefrequentieverdeling 

Uit de lengtefrequentieverdeling kan afgeleid worden dat er twee of drie leeftijdsklassen 
aanwezig waren (Figuur 15). De jongste kopvoorns behoorden tot de leeftijdsklasse 1+. 
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Figuur 15. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van de Neermolen, het Schanskasteel, 
Wilhelm Tell en de Volmolen in 2011. 
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2.5.2 Serpeling 

 

Gevangen en verwachte aantallen serpelingen 

In totaal werden 84 serpelingen gevangen in de Bosbeek, 46 minder dan in 2010 (Van den 
Neucker et al., 2010b). De meeste 1+ en oudere exemplaren werden gevangen ter hoogte 
van de Volmolen, veel meer dan wat verwacht werd op basis van het HGI-model. In de 
andere trajecten werden minder serpelingen gevangen dan verwacht. Stroomafwaarts van de 
Neermolen werden de enige juveniele (0+) serpelingen aangetroffen. Ter hoogte van 
Wilhelm Tell werden geen serpelingen gevangen (Tabel 12). 

 

Tabel 12. Gevangen aantal en verwacht aantal serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per 
deeltraject in de Bosbeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

5 juli 2011 Neermolen 0-100m 1 6 8 1 
  100-200m 6 9 0 5 

  200-300m 0 5 0 13 

  300-400m 0 2 0 24 

  400-500m 0 3 0 3 

 Totaal Neermolen  7 25 8 46 

5 juli 2011 Schanskasteel 0-100m 0 3 4 5 
  100-200m 0 1 1 9 

  200-300m 0 7 4 2 

  300-400m 0 7 0 1 

  400-500m 0 5 4 3 

 Totaal Schanskasteel  0 23 13 20 

5 juli 2011 Wilhelm Tell 100-200m 0 3 0 0 
  200-300m 0 4 0 0 

  300-400m 0 4 0 1 

  400-500m 0 2 0 0 

 Totaal Wilhelm Tell  0 15 0 1 

4 augustus 2011 Volmolen 0-100m 0 5 15 11 
  100-200m 0 9 10 5 

  200-300m 0 7 14 8 

  300-400m 0 2 11 8 

  400-500m 0 4 6 7 

 Totaal Volmolen  0 27 56 39 
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Lengtefrequentieverdeling 

Op basis van de studie van Sprengers (1992) kan gesteld worden dat er minstens vier 
leeftijdsklassen vertegenwoordigd waren. De jongste exemplaren waren minder dan 1 jaar 
oud op het moment van de evaluatiebevissing (Figuur 16).  
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Figuur 16. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van de Neermolen, Schanskasteel, Wilhelm 
Tell en de Volmolen in 2011. 
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2.5.3 Kwabaal 

 

Gevangen en verwachte aantallen kwabalen 

In totaal werden 42 kwabalen gevangen in de Bosbeek, bijna de helft minder dan in 2010 
(Van den Neucker et al., 2010b). Ze waren afkomstig van drie van de vier bemonsterde 
locaties. Ter hoogte van Wilhelm Tell werden geen kwabalen gevangen. Enkel de aantallen 
stroomafwaarts van de Neermolen waren groter dan verwacht op basis van het HGI-model. 
In de andere trajecten waren de aantallen kleiner dan verwacht (Tabel 13). 

 

Tabel 13. Gevangen aantal en verwacht aantal kwabalen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per 
deeltraject in de Bosbeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal gevangen 

1 jaar en ouder 

Verwacht aantal 

1 jaar en ouder 

5 juli 2011 Neermolen 0-100m 1 0 
  100-200m 0 0 

  200-300m 2 0 

  300-400m 0 0 

  400-500m 0 0 

 Totaal Neermolen  3 0 

5 juli 2011 Schanskasteel 0-100m 4 10 
  100-200m 1 8 

  200-300m 5 6 

  300-400m 1 7 

  400-500m 2 4 

 Totaal Schanskasteel  13 35 

5 juli 2011 Wilhelm Tell 100-200m 0 0 
  200-300m 0 0 

  300-400m 0 1 

  400-500m 0 1 

 Totaal Wilhelm Tell  0 3 

4 augustus 2011 Volmolen 0-100m 3 3 
  100-200m 5 10 

  200-300m 9 7 

  300-400m 5 11 

  400-500m 4 4 

 Totaal Volmolen  26 35 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren minstens drie leeftijdsklassen vertegenwoordigd (Figuur 17).  
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Figuur 17. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van de Neermolen, Schanskasteel, Wilhelm Tell 
en de Volmolen in 2011. 

 

2.5.4 Bespreking 

 

Enkel ter hoogte van de Neermolen en de Volmolen werden kopvoorns gevangen. De jongste 
dieren zijn met zekerheid afkomstig van de uitzettingen in 2010, omdat er nog geen 
natuurlijke reproductie plaatsvindt in de Bosbeek. In 2011 zullen de eerste kopvoorns 
waarschijnlijk wel de leeftijd bereikt hebben waarop ze zich kunnen voortplanten. Ter hoogte 
van Schanskasteel en Wilhelm Tell werden, net als in 2008, 2009 en 2010, geen kopvoorns 
aangetroffen (Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b). Aangezien er op basis van het HGI-
model vrij grote aantallen verwacht werden ter hoogte van Schanskasteel, moet de oorzaak 
mogelijk gezocht worden in de beperkte herintroductie-inspanning. Ook stroomafwaarts van 
de Volmolen blijven de aantallen ver beneden de verwachtingen. Sinds 2007 worden jaarlijks 
kleine hoeveelheden kopvoorns uitgezet (Tabel 1). 

De herintroductie van serpeling in de Bosbeek lijkt succesvol, aangezien er verschillende 
leeftijdsklassen aanwezig zijn en voor het derde jaar op rij natuurlijke reproductie werd 
vastgesteld (Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b). Voor het tweede jaar op rij bleef de 
vangst van juveniele serpelingen wel beperkt tot het traject stroomafwaarts van de 
Neermolen en in drie van de vier beviste trajecten bleven de aantallen 1+ en oudere 
individuen ver beneden de verwachtingen. De grote aantallen 1+ en oudere serpelingen in 
het traject stroomafwaarts van de Volmolen kunnen verklaard worden door het afspoelen 
van exemplaren die verder stroomopwaarts zijn uitgezet. De vangstresultaten zijn 
vergelijkbaar met die van eerdere evaluatiebevissingen, hoewel de serpelingen vooral in 
2008 en 2009 nog talrijker waren ter hoogte van de Volmolen (Van den Neucker et al., 
2009; 2010a,b). 

Er werden bijna de helft minder kwabalen gevangen dan in 2010 en de jongste exemplaren 
behoorden tot de leeftijdsklasse 2+. Ook de herintroductie van kwabaal in de Bosbeek lijkt 
aan te slaan. De aantallen stroomafwaarts van de Neermolen waren groter dan verwacht op 
basis van het HGI-model, maar in de andere trajecten bleven ze ondermaats. 
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2.5.5 Aanbevelingen 

 

- Er is nog ruimte voor bijkomende uitzettingen van alle doelsoorten in de Bosbeek, omdat 
de verwachte aantallen in de meeste trajecten niet gehaald werden. De herintroductie van 
serpeling kan eventueel tijdelijk stopgezet worden, aangezien er voor het derde jaar op rij 
natuurlijke reproductie werd vastgesteld. 

- Het valt aan te bevelen om stroomopwaartse trajecten bereikbaar te maken vanuit het 
traject stroomafwaarts van de Volmolen, door het wegnemen van migratieknelpunten.  

- In het traject Wilhelm Tell werd geen enkele doelsoort aangetroffen. De habitatgeschiktheid 
in dit traject is erg beperkt voor de verschillende doelsoorten (Van den Neucker et al., 
2010a). Er kan onderzocht worden welke factoren de geschiktheid beïnvloeden en hoe dit 
traject kan verbeterd worden. 
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2.6 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de Grote 
Nete 

 

2.6.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

In totaal werden 40 kopvoorns gevangen in de Grote Nete. Ter hoogte van de 
Hanskenselsloop werden, net als in 2010, geen kopvoorns gevangen. In tegenstelling tot 
2010 werden, in 2011 wel kopvoorns gevangen ter hoogte van de Straalmolen en de 
Hoolstmolen. T.h.v. de Hoolstmolen en in Meerhout waren de aantallen en 1+ en oudere 
kopvoorns groter dan verwacht op basis van het habitatgeschiktheidsmodel. Enkel in 
Meerhout werden juveniele kopvoorns gevangen (Tabel 14).  

 

Tabel 14. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Grote Nete. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

27 juni 2011 Hanskenselsloop 0-100m 0 9 0 2 
   100-200m 0 8 0 1 

   200-300m 0 9 0 0 

   300-400m 0 14 0 3 

   400-500m 0 14 0 4 

 Totaal Hanskensels  0 54 0 10 

18 aug/26 sep ’11 Hoolstmolen 0-100m 0 3 1 4 
   100-200m 0 4 4 2 

   200-300m 0 7 3 1 

   300-400m 0 6 0 0 

   400-500m 0 3 0 0 

 Totaal Hoolstmolen  0 23 8 7 

26 september 2011 Straalmolen 0-100m 0 10 2 4 
   100-200m 0 13 4 1 

   200-300m 0 11 1 2 

   300-400m - 22 - 6 

   400-500m - 7 - 7 

 Totaal Straalmolen  0 63 7 20 

5 augustus 2011 Meerhout 0-100m 0 1 7 5 
   100-200m 0 2 3 1 

   200-300m 0 3 4 3 

   300-400m 0 3 10 2 

   400-500m 5 9 1 2 

 Totaal Meerhout  5 18 25 13 
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Lengtefrequentieverdeling 

Er waren meerdere leeftijdsklassen vertegenwoordigd. Enkel in Meerhout werden kopvoorns 
behorende tot de 0+ leeftijdsklasse gevangen (Figuur 18).  
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Figuur 18. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van de monding van Hanskenselsloop, de 
Hoolstmolen, de Straalmolen en Meerhout in 2011. 
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2.6.2 Serpeling 

 

Gevangen en verwachte aantallen serpelingen 

In totaal werden 33 serpelingen gevangen, ongeveer evenveel als in 2010, maar deze keer 
voornamelijk 1+ en oudere individuen (Van den Neucker et al., 2010b). In alle trajecten 
werden serpelingen aangetroffen, maar t.h.v. de Straalmolen en in Meerhout bleven de 
aantallen 1+ en oudere dieren beneden de verwachtingen. In Meerhout werden wel enkele 
juveniele serpelingen gevangen, net als in het traject Hoolstmolen (Tabel 15). 

 

Tabel 15. Gevangen aantal en verwacht aantal serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per 
deeltraject in de Grote Nete. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

27 juni 2011 Hanskenselsloop 0-100m 0 5 5  2 
   100-200m 0 4 1  0 

   200-300m 0 6 3  1 

   300-400m 0 1 0  6 

   400-500m 0 4 1  4 

 Totaal Hanskensels  0 20 10 13 

18 aug/26 sep ’11 Hoolstmolen 0-100m 5 8 0 5 
   100-200m 0 4 5 2 

   200-300m 0 4 7 2 

   300-400m 0 3 0 0 

   400-500m 0 2 0 0 

 Totaal Hoolstmolen  5 21 12 9 

26 september 2011 Straalmolen 0-100m 0 3 1 5 
  100-200m 0 0 0 2 

  200-300m 0 1 1 2 

  300-400m - 1 - 0 

  400-500m - 6 - 0 

 Totaal Straalmolen  0 11 2 9 

5 augustus 2011 Meerhout 0-100m 0 6 1 4 
  100-200m 0 4 0 1 

  200-300m 2 6 0 3 

  300-400m 0 7 1 3 

  400-500m 1 5 0 5 

 Totaal Meerhout  3 28 1 16 

 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
49

 

Lengtefrequentieverdeling 

Op basis van de studie van Sprengers (1992) kan gesteld worden dat er minstens vier 
leeftijdsklassen aanwezig waren. De jongste exemplaren behoorden tot de 0+ leeftijdsklasse 
op het moment van bemonstering (Figuur 19).  
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Figuur 19. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van de monding van de Hanskenelsloop, de 
Hoolstmolen, de Straalmolen en Meerhout in 2011. 
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2.6.3 Kwabaal 

 

Gevangen en verwachte aantallen kwabalen 

In totaal werden 17 kwabalen gevangen in de Grote Nete. Ter hoogte van de Straalmolen 
werden geen kwabalen aangetroffen en ook t.h.v. de monding van de Hanskenselsloop 
bleven de aantallen benenden de verwachtingen. In Meerhout en t.h.v. de Hoolstmolen 
werden meer kwabalen gevangen dan verwacht op basis van het HGI-model (Tabel 16). 

 

Tabel 16. Gevangen aantal en verwacht aantal kwabalen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per 
deeltraject in de Grote Nete. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal gevangen 

1 jaar en ouder 

Verwacht aantal 

1 jaar en ouder 

27 juni 2011 Hanskenselsloop 0-100m 2 3 
  100-200m 3 3 

  200-300m 0 3 

  300-400m 1 3 

  400-500m 0 3 

 Totaal Hanskensels  6 15 

18 aug/26 sep ’11 Hoolstmolen 0-100m 0 1 
  100-200m 0 1 

  200-300m 5 0 

  300-400m 0 0 

  400-500m 0 0 

 Totaal Hoolstmolen  5 2 

26 september 
2011 

Straalmolen 0-100m 0 4 
  100-200m 0 2 

  200-300m 0 1 

  300-400m - 3 

  400-500m - 0 

 Totaal Straalmolen  0 10 

5 augustus 2011 Meerhout 0-100m 0 0 
  100-200m 1 0 

  200-300m 3 0 

  300-400m 1 0 

  400-500m 1 0 

 Totaal Meerhout  6 0 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren wellicht drie of vier leeftijdsklassen aanwezig. De meeste exemplaren behoorden 
tot de 1+ leeftijdsklasse (Figuur 20).  
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Figuur 20. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van Hanskenselsloop, de Hoolstmolen, de 
Straalmolen en Meerhout in 2011. 

 

2.6.4 Bespreking 

 

Kopvoorns waren afwezig ter hoogte van de monding van de Hanskenselsloop. T.h.v. de 
Hoolstmolen en in Meerhout waren de aantallen en 1+ en oudere kopvoorns groter dan 
verwacht, ondanks de ondermaatse habitatgeschiktheid (Dillen et al., 2005b; Van den 
Neucker et al., 2010a). Voor het vierde jaar op rij werd er wel natuurlijke reproductie 
vastgesteld in de Grote Nete. De vangst van 0+ kopvoorns bleef, net als in 2009 en 2010, 
beperkt tot Meerhout (Van den Neucker et al., 2010a,b). In 2008 werden ook ter hoogte van 
de monding van Hanskenselsloop en de Hoolstmolen kopvoorns behorende tot de 0+ 
leeftijdsklasse gevangen (Van den Neucker et al., 2009). Het aantal gevangen 0+ kopvoorns 
in Meerhout was wel veel beperkter dan in 2010.  

In de Grote Nete werden nooit serpelingen uitgezet. Het betreft dus een natuurlijke 
populatie. Er werden veel meer 1+ en oudere serpelingen gevangen dan in 2010 (Van den 
Neucker et al., 2010b). Ter hoogte van de Hoolstmolen en in Meerhout werden juveniele 
serpelingen gevangen. Door de vaststelling dat er nog steeds natuurlijke reproductie 
plaatsvindt, wordt bevestigd dat er een duurzame serpelingpopulatie aanwezig is. 

Het totaal aantal kwabalen was groter dan in 2010 (Van den Neucker et al., 2010b). De 
verhoogde herintroductie-inspanning heeft hieraan bijgedragen, want de meeste individuen 
behoorden tot de leeftijdsklasse 1+. De verwachte aantallen werden echter alleen bereikt en 
overtroffen in Meerhout en t.h.v. de Hoolstmolen.  
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2.6.5 Aanbevelingen 

 

- Mogelijk kunnen aanpassingen die reeds voorgesteld werden door Dillen et al. (2005b) het 
habitat verbeteren voor kopvoorn. Het ging hierbij om het inbrengen van dood hout, kansen 
geven aan oevervegatatie om zich te ontwikkelen en het vermijden van kruidruimingen.  

- Gezien de kleine aantallen serpelingen ter hoogte van de Straalmolen en in Meerhout, kan 
bekeken worden of het habitat verbeterd kan worden. Nochtans is de populatie de voorbije 
drie decennia niet achteruit gegaan (Verheyen et al., 1984; Vergote, 2000). Omdat de 
populatie geheel natuurlijk is, wordt de uitzetting van serpelingen ten zeerste afgeraden.  

- De aanbevelingen betreffende kwabaal die gedaan werden in de vorige rapportage (Van 
den Neucker et al., 2010b) zijn nog steeds van toepasing. Het is dus nog steeds van belang 
om de herintroductie-inspanning in de toekomst verder te zetten en prioriteit te geven 
tegenover waterlopen waar de herintroductiecampagne minder lang loopt. Eventueel kan 
bekeken worden hoe het habitat verbeterd kan worden. Volgens de berekeningen op basis 
van het HGI-model is het habitat in de beviste trajecten overwegend slechts matig geschikt 
voor kwabaal. 
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2.7 Evaluatie van de natuurlijke kopvoornpopulatie in het 
Merkske 

 

2.7.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

In het Merkske werden vier kopvoorns gevangen, veel minder dan verwacht op basis van het 
HGI-model (Tabel 17).  

 

Tabel 17. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in het Merkske. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

29 september 2011 monding Merkske 0-100m 0 0 2 4 
  100-200m 0 2 0 6 

  200-300m 0 0 0 4 

  300-400m 0 8 1 14 

  400-500m 0 20 1 8 

 Totaal monding  0 30 4 36 

 

Lengtefrequentieverdeling 

De kopvoorns behoorden tot verschillende leeftijdsklassen. De jongste exemplaren waren 
vermoedelijk 1+ jaar oud (Figuur 21). 
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Figuur 21. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van de monding van het Merkske in 2011. 

 

2.7.2 Bespreking 

 

Het Merkske werd in 2011 voor het eerst bevist in het kader van de soortherstel-
programma’s. Er werden vier kopvoorns aangetroffen in de eerste 500m stroomopwaarts 
vanaf de monding. De verwachte aantallen werden hiermee niet gehaald. Ook bij een 
visstandbemonstering in 2010 werd een klein aantal kopvoorns gevangen, allemaal in of 
stroomafwaarts van de visdoorgang Steenenbrug in Castelré. Mogelijk bevindt nabij de 
Steenenbrug de enige geschikte paairiffle voor kopvoorn, omdat stroomopwaarts ervan geen 
kopvoorns worden gevangen (Anoniem, 2011). Uit habitatopmetingen in het beviste traject 
bij de monding en in een traject stroomopwaarts van de Schoorstraat blijkt dat het Merkske 
nauwelijks stenig substraat bevat (zie hoofdstuk habitatevaluatie). Uit de vangst van 
verschillende leeftijdsklassen, blijkt wel dat er rekrutering is en de populatie zichzelf in stand 
houdt. Niettegenstaande is de populatie vrijwel zeker erg klein, omdat de Mark, waar het 
Merkske in uitmondt, vermoedelijk niet geschikt is voor kopvoorn. De waterkwaliteit wordt er 
slechter in stroomopwaartse zin vanaf de monding van het Merkske (Baeyens et al., 2006). 
Colazzo et al. (1997) wezen al op de ondermaatse waterkwaliteit in de bovenloop en de 
zijlopen van de Mark. Bij visstandonderzoek in de periode 1995-1996 werden wel nog enkele 
adulte kopvoorns gevangen in de Mark (Colazzo et al., 1997). 
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2.7.3 Aanbevelingen 

 

- Het uitzetten van kopvoorns wordt ten zeerste afgeraden, omdat de populatie nog volledig 
natuurlijk is. 

- Omdat stenig substraat schaars is, kan overwogen worden om kunstmatige paairiffles aan 
te leggen door het inbrengen van stenen. Dit kan in het traject stroomafwaarts van de 
Steenenbrug, maar ook stroomopwaarts ervan. Door de aanleg van de visdoorgang in 
Castelré zijn ook de stroomopwaartse delen van het Merkske bereikbaar voor kopvoorn 
(Anoniem, 2011). 

- Het valt aan te bevelen om maatregelen te treffen die waterverontreiniging tegengaan in 
de Mark, waarin het Merkske uitmondt. Op die manier kan de populatie zich uitbreiden over 
het gehele stroomgebied. Tevens moet worden nagegaan of ook in de zijbeken van het 
Merkske maatregelen genomen kunnen worden om de toevoer van vervuild water tegen te 
gaan. Uit meetgegevens van de VMM blijkt alvast dat de waterkwaliteit in de Staakheuvelse 
loop ondermaats is. 
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2.8 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Molenbeek-Bollaak 

 

2.8.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

In de Molenbeek-Bollaak werden in totaal 19 kopvoorns gevangen, allemaal in het traject 
stroomopwaarts van de Pulsebaan (Tabel 18).  

 

Tabel 18. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Molenbeek-Bollaak. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

13 september 2011 Pulsebaan RWZI 250-300m 0 7 14 9 
  300-400m 0 10 1 16 

  400-500m 0 12 4 12 

 Totaal Pulsebaan RWZI  0 29 19 37 

29 september 2011 Galgevoortse brug 0-100m 0 12 0 14 
  100-200m 0 20 0 12 

  200-250m 0 5 0 9 

 Totaal Galgevoortse brug  0 37 0 35 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren wellicht vier leeftijdsklassen van kopvoorn aanwezig stroomopwaarts van de 
Pulsebaan in de Molenbeek-Bollaak (Figuur 22). 
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Figuur 22. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen stroomopwaarts van de Pulsebaan en ter hoogte van de 
Galgevoortse brug in 2011. 

 

2.8.2 Bespreking 

 

De verwachte aantallen werden nog niet gehaald in beide trajecten. In tegenstelling tot in 
2010 werden helemaal geen kopvoorns gevangen in het traject Galgevoortse brug, hoewel er 
recent wel nog werden waargenomen net stroomopwaarts ervan 
(waarnemingen.be/waarneming/view/54786377). Wellicht heeft dit te maken met het feit 
dat de herintroductiecampagne hier nog niet lang loopt, want de habitatgeschiktheid werd 
matig tot goed bevonden in beide trajecten (Van den Neucker et al., 2009). Er werd nog 
geen natuurlijke reproductie verwacht, omdat de geherintroduceerde kopvoorns nog niet de 
leeftijd bereikten waarop ze zich kunnen voortplanten. 

 

2.8.3 Aanbevelingen 

 

- Aangezien het aantal kopvoorns nog aan de lage kant was, is er ruimte voor bijkomende 
uitzettingen in de Molenbeek-Bollaak.  

- Zoals aangegeven door Van den Neucker et al. (2009), zijn er geen geschikte paairiffles 
aanwezig in de onmiddellijke omgeving van de beviste trajecten. Om de slaagkansen van de 
herintroductie te verhogen, kan daarom stenig substraat worden ingebracht.  

- Het valt aan te bevelen om alle migratieknelpunten te verwijderen, zodat geschikte riffles 
elders in de waterloop bereikbaar worden. Volgens Van den Neucker et al. (2009) moet de 
waterkwaliteit stroomafwaarts van het Albertkanaal nog verbeterd worden voor kopvoorn. 
Dit zou de toegang tot de zijbeken Tappelbeek en Klein Beek kunnen optimaliseren, waar 
nog stenig substraat te vinden is (Baeyens et al., 2010). 
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2.9 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de Laan 
 

2.9.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

Er werd slechts 1 kopvoorn gevangen in de Laan, veel minder dan verwacht op basis van het 
HGI-model (Tabel 19). 

 

Tabel 19. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Laan. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

2 augustus 2011 molen Terlanen 0-100m 0 2 1 37 
  100-200m 0 10 0 26 

  200-300m 0 2 0 46 

  300-400m 0 1 0 38 

  400-500m - 4 - 21 

 Totaal molen Terlanen  0 19 0 168 

 

Lengtefrequentieverdeling 

De enige kopvoorn die gevangen werd in dit traject had een vorklengte van 207mm. 
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2.9.2 Serpeling 

 

Gevangen en verwachte aantallen serpelingen 

In totaal werden 2 serpelingen gevangen in de Laan (Tabel 20). 

 

Tabel 20. Gevangen aantal en verwacht aantal serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per 
deeltraject in de Laan (n.b. = niet beschikbaar). 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

2 augustus 2011 molen Terlanen 0-100m 0 3 2 16 
  100-200m 0 3 0 15 

  200-300m 0 2 0 19 

  300-400m 0 1 0 21 

  400-500m - 3 - 8 

 Totaal molen Terlanen  0 13 2 79 

 

Lengtefrequentieverdeling 

De twee serpelingen die gevangen werden stroomafwaarts van Terlanen, hadden vorklengten 
van 214 en 220mm. Ze waren vermoedelijk drie of vier jaar oud.  

 

2.9.3 Bespreking 

 

In 2011 werd slechts één kopvoorn gevangen stroomafwaarts van de molen van Terlanen. 
Dit resultaat verschilt weinig van dat in 2010, toen geen enkele kopvoorn werd aangetroffen 
(Van den Neucker et al., 2010b). In 2009 werden er nog drie kopvoorns gevangen, maar dat 
aantal was al veel kleiner dan in 2008. Ook het aantal serpelingen was kleiner dan bij 
voorgaande evaluatiebevissingen. Het aanwezige habitat zou nochtans zeer geschikt moeten 
zijn voor 1+ en oudere individuen van beide soorten (Van den Neucker et al., 2009; 
2010a,b). Vermoedelijk ligt de waterkwaliteit dus aan de basis van de kleine aantallen. Het 
loont dus de moeite om ervoor te zorgen dat waterkwaliteit stroomopwaarts van Terlanen 
verbeterd wordt (Van den Neucker et al., 2010a,b). Opmerkelijk is de vangst van een 
kwabaal met een lengte van 374mm. Deze soort werd in het Dijlebekken enkel in de IJse 
uitgezet, zodat de kwabaal de Laan op eigen kracht via de Dijle heeft bereikt. 
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2.9.4 Aanbevelingen 

 

Aangezien kopvoorns en serpelingen steeds minder talrijk worden stroomafwaarts van de 
molen van Terlanen, wordt aanbevolen om de oorzaak hiervan te achterhalen alvorens wordt 
overgegaan tot bijkomende uitzettingen. Aangezien de habitatkwaliteit zeer goed is voor 1+ 
en oudere individuen van kopvoorn en serpeling, ligt de oorzaak vermoedelijk bij de 
waterkwaliteit, zoals eerder aangegeven (Van den Neucker et al., 2010a,b). 
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2.10 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de IJse 

 

2.10.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

In totaal werden 56 kopvoorns gevangen in de IJse. De gevangen aantallen stroomopwaarts 
van de Beekstraat en in het Margijsbos waren kleiner dan verwacht op basis van het HGI 
model. Stroomafwaarts van de E411 werd geen enkele kopvoorn gevangen. Voor het traject 
stroomafwaarts van de E411 zijn geen verwachte aantallen beschikbaar, omdat de 
habitatgeschiktheid er nog niet werd geëvalueerd (Tabel 21).  

 

Tabel 21. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de IJse. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

6 juli 2011 Beekstraat 0-100m 0 18 7 26 
  100-200m 0 19 1 7 

  200-300m 0 14 0 13 

  300-400m 0 11 6 15 

  400-500m 0 10 1 14 

 Totaal Beekstraat  0 72 15 75 

29 juli 2011 Margijsbos 0-100m 0 6 16 12 
  100-200m 0 10 4 11 

  200-300m 0 12 16 7 

  300-400m 0 10 5 8 

  400-500m 0 16 0 13 

 Totaal Margijsbos  0 54 41 51 

12 september 2011 stroomafw. E411 0-100m 0 n.b. 0 n.b. 
  100-200m 0 n.b. 0 n.b. 

  200-300m 0 n.b. 0 n.b. 

  300-400m 0 n.b. 0 n.b. 

  400-500m 0 n.b. 0 n.b. 

 Totaal E411  0 n.b. 0 n.b. 

 

Lengtefrequentieverdeling 

In 2011 waren vermoedelijk drie leeftijdsklassen aanwezig, afkomstig van de uitzettingen in 
2008, 2009 en 2010. Er werden geen 0+ kopvoorns gevangen, zodat de jongste exemplaren 
tot de 1+ leeftijdsklasse behoorden (Figuur 23). 
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Figuur 23. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van de Beekstraat, Margijsbos en 
stroomafwaarts van de E411 in 2011. 

 

 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
63

 

2.10.2 Serpeling 

 

Gevangen en verwachte aantallen serpelingen 

In totaal werden in totaal 11 serpelingen gevangen in de IJse. Slechts vier hiervan waren 1+ 
of oudere individuen. Net als in 2010, werd stroomopwaarts van de Beekstraat (Neerijse) 
slechts één serpeling gevangen. In het traject Margijsbos (Huldenberg) was het aantal veel 
kleiner dan in 2010 en ook veel kleiner dan verwacht op basis van het HGI-model. Er werden 
wel zeven juveniele serpelingen gevangen (Tabel 22). 

 

Tabel 22. Gevangen aantal en verwacht aantal serpelingen op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2006) per 
deeltraject in de IJse. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

6 juli 2011 Beekstraat 0-100m 0 9 1 13 
  100-200m 0 10 0 3 

  200-300m 0 7 0 6 

  300-400m 0 6 0 8 

  400-500m 0 5 0 7 

 Totaal Beekstraat  0 37 1 37 

29 juli 2011 Margijsbos 0-100m 0 3 1 6 
  100-200m 3 5 2 5 

  200-300m 3 6 0 4 

  300-400m 1 5 0 4 

  400-500m 0 8 0 7 

 Totaal Margijsbos  7 27 3 26 

12 september 2011 stroomafw. E411 0-100m 0 n.b. 0 n.b. 
  100-200m 0 n.b. 0 n.b. 

  200-300m 0 n.b. 0 n.b. 

  300-400m 0 n.b. 0 n.b. 

  400-500m 0 n.b. 0 n.b. 

 Totaal E411  0 n.b. 0 n.b. 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren drie leeftijdsklassen aanwezig in de IJse. De kleinste exemplaren behoorden tot de 
0+ leeftijdsklasse en moeten afkomstig zijn van natuurlijke reproductie, aangezien de 
evaluatiebevissingen plaatsvinden voor de uitzettingen in het najaar (Figuur 24). 
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Figuur 24. Lengtefrequentieverdeling van serpelingen gevangen ter hoogte van de Beekstraat, Margijsbos en 
stroomafwaarts van de E411 in 2011. 
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2.10.3 Kwabaal 

 

Gevangen en verwachte aantallen kwabalen 

In totaal werden 160 kwabalen gevangen in de IJse, meer dan vier keer zoveel dan in 2010 
(Van den Neucker et al., 2010b). De verwachte aantallen werden ruim overtroffen 
stroomopwaarts van de Beekstraat en in het Margijsbos en stroomafwaarts van de E411 
werden meer kwabalen gevangen dan in 2010 (Van den Neucker et al., 2010b) (Tabel 23). 

 

Tabel 23. Gevangen aantal en verwacht aantal kwabalen op basis ban het HGI-model (Dillen et al., 2005a) per 
deeltraject in de IJse. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal gevangen 

1 jaar en ouder 

Verwacht aantal 

1 jaar en ouder 

6 juli 2011 Beekstraat 0-100m 23 1 
  100-200m 38 7 

  200-300m 16 3 

  300-400m 15 1 

  400-500m 37 9 

 Totaal Beekstraat  129 21 

29 juli 2011 Margijsbos 0-100m 2 4 
  100-200m 5 3 

  200-300m 4 4 

  300-400m 8 4 

  400-500m 5 6 

 Totaal Margijsbos  24 21 

12 september 2011 stroomafw. E411 0-100m 2 n.b. 
  100-200m 0 n.b. 

  200-300m 0 n.b. 

  300-400m 5 n.b. 

  400-500m 0 n.b. 

 Totaal E411  7 n.b. 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er werden vermoedelijk drie leeftijdsklassen gevangen in de IJse. Veruit de meeste kwabalen 
behoorden tot de leeftijdsklasse 1+ (Figuur 25). 
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Figuur 25. Lengtefrequentieverdeling van kwabalen gevangen ter hoogte van de Beekstraat, Margijsbos en 
stroomafwaarts van de E411 in 2011. 

 

2.10.4 Bespreking 

 

Er werd overleving vastgesteld van kopvoorns die uitgezet werden in de periode 2008 tot en 
met 2010. Het totale aantal is min of meer stabiel gebleven sinds 2009, maar hiermee 
werden de verwachte aantallen nog niet bereikt (Van den Neucker et al., 2009; 2010a,b). 
Stroomafwaarts van de E411 ontbraken kopvoorns. Net als in 2009 en 2010 werden geen 
grote kopvoorns gevangen. Op basis van uitzettingen die in 2004 en 2008 plaatsvonden in 
het Dijlebekken (Tabel 1) en de vangstresultaten in 2008 (Van den Neucker et al., 2009), 
konden kopvoorns behorende tot de 7+ leeftijdsklasse verwacht worden. Mogelijk hebben ze 
zich stroomafwaarts verplaatst naar de Dijle. Ondanks de afwezigheid van oudere individuen, 
vormt de aanwezigheid van minstens drie leeftijdsklassen in het Margijsbos en 
stroomopwaarts van de Beekstraat een aanwijzing dat het habitat zeker volstaat voor 
kopvoorn. Er zijn geen aanwijzingen dat er al natuurlijke reproductie plaatsvindt in de IJse.  

De herintroductie van serpeling in de IJse lijkt te lukken. Voor het eerst werd natuurlijke 
reproductie aangetoond, door de vangst van juveniele serpelingen in het Margijsbos. Het 
aantal 1+ en oudere serpelingen was echter sterk afgenomen t.o.v. 2010 (Van den Neucker 
et al., 2010b).  

Het totaal aantal 1+ en oudere kwabalen lag meer dan vier keer hoger dan in 2010. De 
verwachte aantallen werden ruim overtroffen stroomopwaarts van de Beekstraat en in het 
Margijsbos. Ook stroomafwaarts van de E411 werden meer kwabalen gevangen dan in 2010. 
De grote herintroductie-inspanning (zie Tabel 3) heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.  De 
meeste dieren waren afkomstig van de uitzettingen in 2010. Oudere leeftijdsklassen waren 
relatief schaars en werden uitsluitend in het traject stroomopwaarts van de Beekstraat 
gevangen. 
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2.10.5 Aanbevelingen 

 

- Aangezien de gevangen aantallen kopvoorns veel lager liggen dan verwacht, is er nog 
ruimte voor bijkomende herintroductiecampagnes in de IJse. Toekomstig onderzoek moet 
uitwijzen of de geherintroduceerde populatie zich in stand kan houden door natuurlijke 
reproductie. 

- Ondanks het feit dat voor het eerst natuurlijke reproductie van serpeling werd vastgesteld, 
blijven de aantallen serpelingen beneden de verwachtingen. Ook voor deze soort kan de 
herintroductie-inspanning dus volgehouden worden. 

- Een volgende herintroductieronde van kwabaal kan best voor onbepaalde tijd uitgesteld 
worden, gezien de uitzonderlijk grote aantallen in de trajecten Beekstraat en Margijsbos. Wel 
moet snel werk gemaakt worden van het knelpuntenvrij maken van de IJse, omdat de 
meeste dieren afspoelen naar het traject beneden de meest stroomafwaartse stuw. 
Bovendien ontbreken oudere leeftijdsklassen in de stroomopwaartse trajecten. Hierdoor is 
het aantal geslachtsrijpe individuen mogelijk beperkt in het Margijsbos en verder 
stroomopwaarts. 

 

 



 

 
68 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
www.inbo.be

 

2.11 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Zwalm 

 

2.11.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

Stroomafwaarts van de Zwalmmolen werden 13 kopvoorns gevangen (Tabel 24).  

 

Tabel 24. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Zwalm. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

28 september 2011 stroomafw. Zwalmmolen 0-100m 0 6 2 0 
  100-200m 0 31 5 6 

  200-300m 0 23 0 14 

  300-400m 0 19 4 19 

  400-500m 0 28 2 6 

 Totaal Zwalmmolen  0 107 13 45 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er warden verschillende leeftijdsklassen van kopvoorn gevangen, maar jonge individuen 
ontbraken (Figuur 26). 
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Figuur 26. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen stroomafwaarts van de Zwalmmolen in 2011. 

 

2.11.2 Bespreking 

 

In de Zwalm werd slechts eenmalig kopvoorn uitgezet, op 21 oktober 2011 (Tabel 1) en de 
populatie houdt sinds dan zichzelf in stand zonder bijkomende uitzettingen. In 2008 werden 
32 kopvoorns gevangen, waaronder enkele jonge individuen van één of twee jaar oud (Van 
den Neucker et al., 2009). In 2011 waren de vangstaantallen veel kleiner, maar werden wel 
nog verschillende leeftijdsklassen gevangen. Het ontbreken van juveniele exemplaren kan er 
echter op wijzen dat de rekrutering beperkt is.  

 

2.11.3 Aanbevelingen 

 

- Bijkomende uitzettingen stroomafwaarts van de Zwalmmolen worden afgeraden, omdat de 
populatie zichzelf in stand houdt sinds de herintroductie in 2001.  

- Eventueel kan overwogen worden om een kunstmatige riffle aan te leggen, door het 
inbrengen van stenen, zodat de rekrutering kan toenemen. 

- Het valt aan te bevelen om snel werk te maken van het verwijderen van 
migratieknelpunten, zodat de kopvoorns in het traject stroomafwaarts van de Zwalmmolen 
ook van stenig substraat elders in de Zwalm gebruik kunnen maken om zich voort te 
planten. Op die manier zou de populatie zich ook kunnen uitbreiden over het hele 
stroomgebied. 
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2.12 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Terkleppebeek 

 

2.12.1 Beekforel 

 

Gevangen en verwachte aantallen beekforellen 

Er werden 57 beekforellen gevangen in de Terkleppebeek (Tabel 25). 

 

Tabel 25. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Terkleppebeek (n.b. = niet beschikbaar). 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

9 augustus 2011 Trimpont 30-100m 28 n.b. 7 4 
  100-200m 6 n.b. 4 6 

  200-270m 9 n.b. 3 6 

 Totaal Trimpont  43 n.b. 14 16 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren twee of drie leeftijdsklassen aanwezig in de Terkleppebeek (Figuur 27). De 
leeftijdsklassen waren moeilijk af te lijnen. De bovengrens van de lengte van 0+ beekforellen 
werd op basis van de lengtefrequentieverdeling op 120mm gesteld. De meeste beekforellen 
behoorden tot de 0+ leeftijdsklasse en waren duidelijk nog in de parr fase, gekenmerkt door 
een rij grote donkere vlekken op de flanken. 
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Figuur 21. Lengtefrequentieverdeling van beekforellen gevangen ter hoogte van Trimpont. 

 

2.12.2 Bespreking 

 

Beekforel werd uitgezet in 2008, 2009 en 2010 (Tabel 4). Op 17 juli 2009 werd een eerste 
evaluatiebevissing uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (Dillen & 
Meulebrouck, 2009). Er werd een goede overleving vastgesteld van éénzomerige dieren die 
op 29 april 2009 werden uitgezet en er werden ook meerdere exemplaren behorende tot de 
1+ leeftijdsklasse aangetroffen. De bevissing op 18 september 2009 bevestigde dat 0+ 
beekforellen nog steeds zeer talrijk aanwezig waren in de diepere poeltjes. Er werd echter 
slechts één individu behorende tot de 1+ leeftijdsklasse gevangen. Volgens Van den Neucker 
et al. (2010) kan dit erop wijzen dat dieren die zich na verloop van tijd stroomafwaarts 
verplaatsen niet meer in staat zijn om het geëvalueerde traject nabij de bron te bereiken, 
door de aanwezigheid van enkele kunstmatige en natuurlijke migratiebarrières. Ook de 
evaluatiebevissing op 1 september 2010 leverde weinig beekforellen op behorende tot de 1+ 
leeftijdsklasse en er werd geen enkel exemplaar ouder dan 2 jaar gevangen. In 2011 werden 
veel minder beekforellen gevangen dan in 2010, maar het aantal 1+ en oudere exemplaren 
nam toe. 

 

2.12.3 Aanbevelingen 

 

De aanbevelingen die gegeven werden door Van den Neucker et al. (2010b) blijven geldig. 
Ondanks de verminderde aantallen, lijkt het nuttig om de uitzettingen voorlopig stop te 
zetten, om na te gaan of de populatie zichzelf in stand kan houden en om mogelijke 
competitie met rivierdonderpad te vermijden. De aanwezige rivierdonderpad- en 
beekprikpopulaties moeten nauwgezet opgevolgd worden, om eventuele gevolgen van 
competitie met beekforel in te schatten. 
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2.13 Evaluatie van de uitgevoerde herintroducties in de 
Vleterbeek 

 

2.13.1 Kopvoorn 

 

Gevangen en verwachte aantallen kopvoorns 

Er werden 68 kopvoorns gevangen in de Vleterbeek, meer dan dubbel zoveel dan in 2010 
(Tabel 26).  

 

Tabel 26. Gevangen aantal en verwacht aantal kopvoorns op basis van het HGI-model (Dillen et al., 2005b) per 
deeltraject in de Vleterbeek. 

Datum 

bemonstering 

Locatie Deeltraject Aantal 

gevangen 

0+ 

Verwacht 

aantal 0+ 

Aantal 

gevangen 

1+ en ouder 

Verwacht 

aantal 1+ 

en ouder 

30 september 2011 Abele 0-100m 0 4 0 1 
  100-200m 0 3 0 1 

  200-300m 0 3 0 1 

  300-400m 0 1 23 1 

  400-500m 0 9 7 4 

 Totaal Abele  0 20 30 8 

30 september 2011 Rood Kruis 0-100m 0 8 0 0 
  100-200m 0 6 3 0 

  200-300m 0 8 13 0 

  300-400m 0 8 9 0 

  400-500m 0 6 13 0 

 Totaal Rood Kruis  0 36 38 0 

 

Lengtefrequentieverdeling 

Er waren vermoedelijk drie leeftijdsklassen aanwezig (Figuur 28). De jongste exemplaren 
waren afkomstig van de uitzettingen in 2010 en hadden een leeftijd van 1+. 
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Figuur 28. Lengtefrequentieverdeling van kopvoorns gevangen ter hoogte van Abele en Rood Kruis in 2011. 

 

2.13.2 Bespreking 

 

Op basis van de habitatgeschiktheidsmodellen, kan gesteld worden dat de beviste trajecten 
in de Vleterbeek niet geschikt zijn voor kopvoorn, omdat de verwachte aantallen klein zijn 
(Dillen et al., 2005b; Van den Neucker et al., 2010a). Ter hoogte van Abele is ook de 
waterkwaliteit ondermaats (Van den Neucker et al., 2010a). Evaluatiebevissingen in 2008 en 
2009 leverden geen kopvoorns op (Van den Neucker et al., 2009; 2010). Bij een 
controlebevissing op 4 mei 2010 werden echter wel 20 kopvoorns gevangen nabij de grens in 
Abele (VIS-databank). Kort daarna, op 30 september 2010 werden echter geen kopvoorns 
meer waargenomen ter hoogte van Abele. Van den Neucker et al. (2010b) vermoedden dat 
de dieren zich verder stroomafwaarts hadden verplaatst, waar de waterkwaliteit beter is 
(www.vmm.be). Ondanks het feit dat het habitat in het traject Rood Kruis na toepassing van 
het habitatgeschiktheidsmodel van Dillen et al. (2005b) geheel ongeschikt bevonden werd 
voor 1+ en oudere kopvoorns, werden op 30 september 2010 toch 25 exemplaren gevangen. 
In 2011 werden zowel bij de grens in Abele als t.h.v. Rood Kruis veel meer kopvoorns 
gevangen dan kon verwacht worden op basis van het habitatgeschiktheidsmodel. Bovendien 
werden in beide trajecten verschillende leeftijdsklassen aangetroffen. Dit bewijst dat niet alle 
kopvoorns afspoelen stroomafwaarts onoverbrugbare knelpunten en kan er tevens op wijzen 
dat de waterkwaliteit verbetert nabij de Belgisch-Franse grens. Het is onbekend of er 
geschikt (paai)habitat aanwezig is in de stroomafwaarts gelegen delen van de Vleterbeek – 
Poperingevaart. De kopvoorns die in 2011 werden gevangen hebben waarschijnlijk nog niet 
de leeftijd bereikt waarop ze zich kunnen voortplanten. 
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2.13.3 Aanbevelingen 

 

- Aangezien er veel meer kopvoorns gevangen werden dan kon verwacht worden op basis 
van het HGI-model en de habitatgeschiktheid volgens ditzelfde model ten hoogste matig 
geschikt is voor deze soort, valt een volgende herintroductieronde voorlopig af te raden. 

- Er moet onderzocht worden of er ingrepen kunnen worden uitgevoerd om de 
habitatgeschiktheid in de Vleterbeek te verbeteren voor kopvoorn.  
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3 Onderzoek naar het voortplantingssucces van 
kwabaal (2011) 

3.1 Doelstelling 
 

In dit onderzoeksluik wordt nagegaan of kwabaal zich in de winter van 2010 – 2011 
succesvol heeft kunnen voortplanten in het stroomgebied van de Grote Nete (Antwerpen). 
Bijkomend werd de habitatgeschiktheid voor opgroeiende juveniele kwabalen bepaald. 

 

3.2 Methode 
 

Ten behoeve van het onderzoek naar het voorkomen van juveniele kwabaal in het 
stroomgebied van de Grote Nete werden 6 zijbeken elektrisch bevist: Scherpenbergloop, 
Zeeploop, Heiloop, Asbeek, Hanskenselsloop en Balengracht. Ook de hoofdloop in de 
omgeving van de Topmolen werd elektrisch bevist. In totaal werden 22 trajecten van 50m 
bevist in het stroomgebied van de Grote Nete (Figuur 29). De elektrische bevissingen vonden 
plaats in juni 2011. Steeds werd een grote anode gebruikt (diameter 40cm), omdat de 
juveniele kwabaal die in 2010 werd gevangen al een lengte van 63mm had bereikt (Van den 
Neucker et al., 2010b). Een kleinere anode is slechts efficiënter indien larven en kleine 
juveniele vissen bemonsterd worden (Copp, 1990; Copp et al., 1991; Copp, 1992; Baras & 
Nindaba, 1999).  

 

De habitatgeschiktheid voor opgroeiende juveniele kwabalen werd bepaald voor elk bevist 
traject. Dit gebeurde volgens het protocol van Dillen et al. (2005a).  
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Figuur 29. Ligging van de 22 beviste trajecten (rood) in het stroomgebied van de Grote Nete. 
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3.3 Resultaten 
 

Onderzoek naar het voorkomen van juveniele kwabaal 

In het stroomgebied van de Grote Nete werden 25 vissoorten gevangen. De Zeeploop was 
met 16 soorten het soortenrijkst (Tabel 27). Er werden echter geen juveniele kwabalen 
aangetroffen. In totaal werden wel 18 1+ en oudere kwabalen aangetroffen in de beviste 
trajecten, waarvan de meeste afkomstig waren van de uitzettingen in 2010.  

 

Tabel 27. Vissoorten gevangen bij het onderzoek naar het voorkomen van juveniele kwabaal in het stroomgebied van de 
Grote Nete. 

Vissoort 
A
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Amerikaanse hondsvis x x x x x x 
baars x x x x 
beekprik x x x x 
bermpje x x x x x x 
blankvoorn x x x x x 
blauwbandgrondel x x x x x 
bruine Amerikaanse dwergmeerval x x 
driedoornige stekelbaars x x x x x 
giebel x 
goudvis x 
goudwinde x 
kleine modderkruiper x 
kolblei x 
kopvoorn x x x 
kwabaal x x x x 
paling x x x x x x 
rietvoorn x x 
riviergrondel x x x x x x 
serpeling x x 
snoek x x x x 
snoekbaars x 
tiendoornige stekelbaars x x 
vetje x 
zeelt x 
zonnebaars x x x x x 
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Onderzoek naar de habitatgeschiktheid voor juveniele kwabaal 

Uit Tabel 28 blijkt dat vooral in de meest stroomafwaarts gelegen trajecten van de 
Scherpenbergloop, de Asbeek en de Balengracht geschikt opgroeihabitat voor juveniele 
kwabalen te vinden is. 

 

Tabel 28. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per deeltraject van 10m in de beviste trajecten van 50m in het 
stroomgebied van de Grote Nete, weergegeven in stroomopwaartse zin. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - 
oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Waterloop Traject Deeltraject Verwacht aantal 0+ 
Scherpenbergloop eerste brug monding 1 13 
    2 11 
    3 12 
    4 9 
    5 10 
  tweede brug monding 1 9 
    2 8 
    3 9 
    4 9 
    5 10 
  De Hutten 1 3 
    2 8 
    3 4 
    4 6 
    5 6 
Zeeploop monding 1 7 
    2 6 
    3 7 
    4 7 
    5 7 
  coniferenhaag monding 1 7 
    2 8 
    3 6 
    4 6 
    5 10 
  Verloren Schaap 1 0 
    2 0 
    3 2 
    4 2 
    5 2 
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Tabel 28 (vervolg). De verwachte aantallen 0+ kwabalen per deeltraject van 10m in de beviste trajecten van 50m in het 
stroomgebied van de Grote Nete, weergegeven in stroomopwaartse zin. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - 
oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Waterloop Traject Deeltraject Verwacht aantal 0+ 
Heiloop Centennial City 1 6 
    2 0 
    3 1 
    4 0 
    5 0 
  vijver De Koekoek 1 5 
    2 3 
    3 2 
    4 2 
    5 5 
  Olmensebaan 1 0 
    2 0 
    3 1 
    4 1 
    5 2 
Asbeek monding 1 15 
    2 9 
    3 7 
    4 5 
    5 6 
  Olmensebaan 1 8 
    2 10 
    3 9 
    4 19 
    5 10 
  Broekstraat 1 6 
    2 12 
    3 13 
    4 12 
    5 13 
  Germeer 1 6 
    2 16 
    3 4 
    4 6 
    5 1 
  monding Brisdilloop 1 2 
    2 5 
    3 3 
    4 2 
    5 1 
  Gerhees 1 5 
    2 5 
    3 7 
    4 7 
    5 5 
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Tabel 28 (vervolg). De verwachte aantallen 0+ kwabalen per deeltraject van 10m in de beviste trajecten van 50m in het 
stroomgebied van de Grote Nete, weergegeven in stroomopwaartse zin. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - 
oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Waterloop Traject Deeltraject Verwacht aantal 0+ 
Hanskenselsloop monding 1 0 
    2 0 
    3 3 
    4 6 
    5 6 
Balengracht Scheps 1 9 
    2 10 
    3 9 
    4 10 
    5 14 
  Schoor 1 3 
    2 6 
    3 6 
    4 6 
    5 4 
  Peer Luytendijk 1 3 
    2 6 
    3 2 
    4 2 
    5 4 
Grote Nete Peer Luytendijk 1 7 
    2 9 
    3 4 
    4 5 
    5 5 
  Vennen 1 3 
    2 4 
    3 3 
    4 7 
    5 3 
  Topmolenstraat 1 5 
    2 6 
    3 5 
    4 6 
    5 5 
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3.4 Bespreking 
 

In geen enkele van de bemonsterde waterlopen werden juveniele kwabalen gevangen. Er 
waren dus geen aanwijzingen dat er natuurlijke reproductie heeft plaatsgevonden in de 
winter van 2010-2011. In 2010 werd wel nog een juveniele kwabaal gevangen in de Asbeek 
(Van den Neucker et al., 2010b).  

Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van de voortplanting kunnen hernomen worden uit 
Van den Neucker et al. (2010b). Kwabalen paaien in groepen (McPhail & Paragamian, 2000). 
Een lage densiteit aan geslachtsrijpe exemplaren verhindert mogelijk dat een voldoende 
aantal individuen elkaar kan vinden. Indien er wel eieren afgezet werden en een aantal 
larven konden uitsluipen, is het mogelijk dat er onvoldoende geschikt opgroeihabitat 
voorhanden was. Geschikt opgroeihabitat vereist voldoende vegetatie (Dillen et al., 2005a). 
Het valt daarom aan te bevelen om, in onderling overleg met de waterbeheerder, 
kruidruimingen af te stemmen op de levenscyclus van de kwabaal. Indien er op enkele 
locaties toch juveniele kwabalen voorkomen, gaat het wellicht over zeer lage densiteiten, 
zodat ze gemist werden gedurende de bemonstering.  

In het stroomgebied van de Grote Nete werden twee soorten gevangen die bescherming 
genieten onder Bijlage II van de habitatrichtlijn en Bijlage III van de conventie van Bern, 
namelijk beekprik en kleine modderkruiper. Kleine modderkruiper werd enkel in de 
Scherpenbergloop gevangen. Beekprik werd in de Asbeek, de Hanskenselsloop, de 
Balengracht en de Grote Nete aangetroffen.  

Drie doelsoorten van dit onderzoeksproject werden meermaals aangetroffen. 1+ en oudere 
kwabalen werden gevangen in de Asbeek, de Balengracht, de Grote Nete en de Zeeploop. 
Serpeling werd gevangen in de Grote Nete en de Heiloop. Kopvoorn werd gevangen in de 
Asbeek, de Zeeploop en de Grote Nete.  

Vooral in de meest stroomafwaarts gelegen trajecten van de Scherpenbergloop, de Asbeek 
en de Balengracht is geschikt opgroeihabitat voor juveniele kwabalen te vinden, omdat er 
voldoende waterplanten aanwezig zijn en de stroomsnelheid optimaal is. In het traject 
stroomafwaarts van de Olmensebaan in de Asbeek werd op 24 juni 2010 de eerste juveniele 
kwabaal afkomstig van natuurlijke reproductie gevangen (Van den Neucker et al., 2010b). 
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4 Evaluatie van de habitatgeschiktheid voor het 
herstel van kopvoorn-, serpeling- en 

kwabaalpopulaties 

4.1 Doelstellingen 
In dit onderzoeksluik worden de waterkwaliteit en de habitatgeschiktheid geëvalueerd voor 
kopvoorn, serpeling en kwabaal in 12 waterlooptrajecten. 

4.2 Materiaal en methode 

4.2.1 Geëvalueerde trajecten 

Tabel 29 geeft een overzicht van de geëvalueerde trajecten per waterloop. In Figuren 30 tot 
37 wordt de ligging van de geëvalueerde trajecten in de hoofdlopen en de zijbeken 
weergegeven.  

 

Tabel 29. Geëvalueerde trajecten per waterloop. 

Provincie Waterloop Traject 

   
   
Limburg Laambeek Vogelzangbos, Zolder 
 Laambeek stroomopwaarts Springstraat, Houthalen 
   
Antwerpen Merkske  monding, Minderhout 
 Merkske stroomopwaarts Schoorstraat, Minderhout 
 Groot Schijn stroomopwaarts Schildesteenweg, Oelegem 
 Groot Schijn stroomafwaarts Goorstraat, Oelegem 
   
Vlaams-Brabant Menebeek stroomafwaarts zandweg Hoxemstraat, Tienen 
 Jordaanbeek stroomafwaarts Babelomstraat, Willebringen 
 Nermbeek Kouberg + parallel straat Nerm, Hoegaarden 
   
Oost-Vlaanderen Pauwelsbeek stroomafwaarts Broekestraat, Maarkedal 
 Pauwelsbeek stroomafwaarts Tenhoutestraat, Maarkedal 
 Zwalm stroomafwaarts Boembekemolen, Michelbeke 
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Figuur 30. Ligging van de twee geëvalueerde trajecten in de Laambeek, in het Vogelzangbos en stroomopwaarts van de 
Springstraat bij de E314 (rood). 

 

Figuur 31. Ligging van de twee geëvalueerde trajecten in het Merkske, aan de monding en stroomopwaarts van de 
Schoorstraat (rood). 

 



 

 
84 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
www.inbo.be

 

 

Figuur 32. Ligging van de twee geëvalueerde traject in het Groot Schijn, stroomopwaarts van de Schildesteenweg en 
stroomafwaarts van het fort aan de Goorstraat (rood). 

 

Figuur 33. Ligging van het geëvalueerde traject in de Menebeek, stroomafwaarts van de zandweg die uitkomt in de 
Hoxemstraat (rood). 
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Figuur 34. Ligging van het geëvalueerde traject in de Jordaanbeek, stroomafwaarts van de Babelomstraat (rood). 

 

Figuur 35. Ligging van het geëvalueerde traject in de Nermbeek-Schoorbroekbeek, gesplitst in een deel in het 
natuurgebied ter hoogte van Kouberg en een deel evenwijdig met de straat Nerm (rood). 
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Figuur 36. Ligging van de geëvalueerde trajecten in de Pauwelsbeek, stroomafwaarts van de Broekestraat en 
stroomafwaarts van de Tenhoutestraat (rood). 

 

Figuur 37. Ligging van het geëvalueerde traject in de Zwalm, stroomafwaarts van de Boembekemolen (rood). 
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4.2.2 Habitatopmeting 

 

Habitatopmetingen ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kopvoorn, 
serpeling, kwabaal en beekforel worden uitgevoerd volgens de protocols van Dillen et al. 
(2005a,b; 2006). 

Voor het opmeten van het habitat worden waterlooptrajecten van 500m geselecteerd. Deze 
worden verdeeld in 10 trajecten van 50m. Door afwisselend metingen uit te voeren over 50m 
en vervolgens 50m over te slaan, wordt ervoor gezorgd dat geen enkel traject aan elkaar 
grenst. 

De metingen worden steeds uitgevoerd bij basisdebiet, dus bij voorkeur in de zomer en 
nazomer, na een langere periode van droogte. Er wordt gewerkt in stroomopwaartse zin. 

In een 50m traject worden metingen uitgevoerd in 15 transecten loodrecht op de oevers. De 
afstand tussen twee transecten is dus telkens 3,33m. Het aantal meetpunten per transect 
loodrecht op de oevers varieert, afhankelijk van de breedte van de waterloop (Tabel 30). Om 
de plaats van elke rij metingen te bepalen wordt een rolmeter langs de oever gelegd.  

 

Tabel 30. Aantal meetpunten loodrecht op de oevers in functie van de breedte van de waterloop. 

breedte waterloop aantal meetpunten breedte cel aantal meetpunten per 50m 

5 - 10m 5 1 - 2m 15 x 5 = 75 

3 - 5m 3 1 - 1,67m 15 x 3 = 45 

2 - 3m 2 1 - 1,5m 15 x 2 = 30 

1 - 2m 1 1 - 2m 15 x 1 = 15 

<1m 1 <1m 15 x 1 = 15 
 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid worden telkens de volgende variabelen 
opgemeten (Dillen et al., 2005a,b; 2006; Van den Neucker et al., 2009): 

- rivierkanaalpositie (positie van het meetpunt in de waterloop: langs de oever of centraal) 
- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig, gemeten op 10cm boven de bodem) 
- aan- of afwezigheid hard substraat 
- aan- of afwezigheid holle oevers (minimale diepte 15cm en breedte minstens 25cm) 
- aan- of afwezigheid van debris (dood hout dat in het water ligt, gaande van boomstammen 
tot kleine takjes) 
- aan- of afwezigheid inhangende vegetatie (kruidachtige vegetatie die vanop de oever in het 
water hangt over een oeverlengte van minimaal 25cm) 
- aan- of afwezigheid overhangende vegetatie (struiken of bomen die maximaal 50cm boven 
het wateroppervlak hangen over een oeverlengte van minimaal 25cm) 
- aan- of afwezigheid van schaduw 
 
De protocols voor de beoordeling van de habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling, 
kwabaal en beekforel worden weergegeven in Bijlagen 1 tot 4. 
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4.3 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in de Laambeek 

4.3.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit is geschikt voor kopvoorn (Tabel 31). Tijdens de 12 recentste metingen op 
het ogenblik dat de gegevens verwerkt werden, was de CI nooit hoger dan 5 (bron 
gegevens: VMM).  

 

Tabel 31. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Houthalen, Breelaarsch.  5   4,3   0,5   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Uit Tabel 32 blijkt dat het habitat in beide trajecten matig geschikt is voor 1+ en oudere 
kopvoorns. Voor 0+ kopvoorns is het habitat niet tot matig geschikt in het Vogelzangbos en 
overwegend matig geschikt in het traject stroomopwaarts van de Springstraat.  

 

Tabel 32. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Laambeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Vogelzangbos 50-100m  2   1  
 150-200m  1   1  

 250-300m  0   2  

 350-400m  0   2  

 450-500m  3   1  

Springstraat 50-100m  10   1  
 150-200m  1   2  

 250-300m  5   1  

 350-400m  1   0  

 450-500m  5   1  
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Paaihabitat 

Er werden geen riffles aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van de geëvalueerde 
trajecten in de Laambeek. 

 

 

4.3.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Laambeek is niet geschikt voor serpeling (Tabel 33). De ondergrens 
van de procentuele zuurstofverzadiging werd één keer overschreden (bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 33. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Houthalen, Breelaarsch.  57   74,6   7,9   1  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Uit Tabel 34 blijkt dat de habitatkwaliteit in beide trajecten matig tot goed geschikt is voor 
alle leeftijdsklassen van serpeling.  

 

Tabel 34. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Laambeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Vogelzangbos 0-100m  5   4  
 100-200m  6   5  

 200-300m  4   7  

 300-400m  5   6  

 400-500m  6   5  

Springstraat 0-100m  5   4  
 100-200m  6   7  

 200-300m  6   7  

 300-400m  5   5  

 400-500m  4   4  
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Paaihabitat 

Er werden geen riffles aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van de geëvalueerde 
trajecten in de Laambeek. 

 

 

4.3.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit is geschikt voor kwabaal (Tabel 35). Tijdens de 12 recentste metingen op 
het ogenblik dat de gegevens verwerkt werden, was de CI nooit hoger dan 5 (bron 
gegevens: VMM).  

 

Tabel 35. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Houthalen, Breelaarsch.  5   4,3   0,5   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

Beide geëvalueerde trajecten in de Laambeek zijn ongeschikt voor kwabaal (Tabel 36).  

 

Tabel 36. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Laambeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Vogelzangbos 0-100m  0  
 100-200m  1  

 200-300m  0  

 300-400m  0  

 400-500m  0  

Springstraat 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  0  

 300-400m  0  

 400-500m  0  
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Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De geëvalueerde zijbeken van de Laambeek zijn niet geschikt als paai- en opgroeihabitat 
voor kwabaal (Tabel 37). De gracht parallel met snelweg E314 in Houthalen werd aan een 
visuele inspectie onderworpen. Habitatopmetingen werden er niet uitgevoerd, omdat hij 
zichtbaar van slechte kwaliteit is. 

 

Tabel 37. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeken van de Laambeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen Echelbeek 1  4   
  2  3   

  3  5   

  4  5   

  5  3   

  6  5   

  7  3   

  8  4   

  9  1   

  10   3   

Oude Laambeek 1  1  
 2  2  

 3  0  

 4  0  

 5  0  

 6  0  

 7  2  

 8  2  

 9  1  

 10  3  

 

 

4.3.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit volstaat voor kopvoorn en kwabaal. In september 2009 had de CI wel een 
waarde van 12 (bron gegevens: VMM), zodat rekening gehouden moet worden met perioden 
met slechte waterkwaliteit in deze waterloop. Voor serpeling is de waterkwaliteit 
onvoldoende. Perioden met ontoereikende waterkwaliteit worden wellicht mede veroorzaakt 
door lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater dat via de Oude Laambeek in de 
Laambeek terecht komt. Gevolgen van deze lozing waren merkbaar aanwezig in de Oude 
Laambeek ter hoogte van de Schansbeemdenweg in Houthalen: toiletpapier aan takken, 
rioolgeur en rioolschimmel. Ook het water in de gracht parallel met de snelweg E314 die in 
de Laambeek uitmondt, was zichtbaar van slechte kwaliteit. 

In beide trajecten (Figuren 38 en 39) is het habitat overwegend matig geschikt voor alle 
leeftijdsklassen van kopvoorn en de verwachte aantallen zijn meestal klein. De 
stroomsnelheid is ideaal voor kopvoorns behorende tot de 0+ leeftijdsklasse, maar het water 
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is meestal te ondiep. Ook voor 1+ en oudere kopvoorns is het water te ondiep. Daarnaast 
ligt de stroomsnelheid te laag en zijn er doorgaans te weinig holle oevers aanwezig.  

De habitatgeschiktheid is matig tot goed voor alle leeftijdsklassen van serpeling. In de 
deeltrajecten die matig geschikt zijn voor de verschillende leeftijdsklassen van serpeling is 
het water niet diep genoeg en ligt de stroomsnelheid vaak iets te laag. In alle deeltrajecten 
is bovendien te weinig inhangende kruidachtige vegetatie aanwezig.  

Voor kopvoorn en serpeling werden geen geschikte paairiffles gevonden. Het substraat in 
beide trajecten bestaat bijna uitsluitend uit zand. In de Oude Laambeek (Figuur 40) was wel 
stenig substraat aanwezig, maar gezien de slechte waterkwaliteit onbruikbaar als 
paaisubstraat. 

Beide trajecten zijn ongeschikt voor kwabaal door de schaarste aan holle oevers. Ook voor 
kwabaal is geen geschikt voortplantingshabitat aanwezig en dit niet alleen door de slechte 
waterkwaliteit in de Oude Laambeek. Zowel in de geëvalueerde trajecten in de Oude 
Laambeek als in de Echelbeek (Figuur 41) zijn waterplanten afwezig, doordat ze beschaduwd 
worden door bomen en struiken. 

 

4.3.5 Aanbevelingen 

 

- Het valt af te raden om kopvoorn en kwabaal uit te zetten in de Laambeek, ondanks de 
geschikte waterkwaliteit. Het habitat is te monotoon. De waterdiepte is bijna overal te gering 
voor kopvoorn en kwabaal en er is steeds een gebrek aan holle oevers in de geëvalueerde 
trajecten. 

- Er kan onderzocht worden of het aanbrengen van vernauwingen de stroomsnelheid en de 
waterdiepte plaatselijk kunnen doen toenemen, zodat ook meer holle oevers kunnen 
ontstaan. De waterloop varieert echter van nature al vrij sterk in breedte en wordt ter 
hoogte van een maisakker afgedamd door takken en bladeren (Figuur 42). Het water kan 
hier slechts langs een smalle geul stromen en dit heeft geen noemenswaardige verhoging 
van de stroomsnelheid tot gevolg. Er moet worden nagegaan in hoeverre deze dam op 
natuurlijke wijze ontstaan is en of hij een migratieknelpunt vormt voor vissen. 

- Het habitat is matig tot goed geschikt voor alle leeftijdsklassen van serpeling, maar ook 
deze soort kan voorlopig best niet worden uitgezet, omdat de waterkwaliteit niet volstaat. 
Voor 1+ en oudere serpelingen mag de waterdiepte ook iets groter zijn en er werden geen 
riffles aangetroffen in of nabij de geëvalueerde trajecten.  

- De Echelbeek kan wellicht niet beter geschikt gemaakt worden voor kwabaal, omdat ze 
door bebost gebied loopt, zodat waterplanten geen kans krijgen. Ook de Oude Laambeek 
wordt overgroeid door bomen en struiken, maar vooral de waterkwaliteit is ver ondermaats 
door lozing van huishoudelijk afvalwater. Hier zijn dringend maatregelen nodig, omdat het 
afvalwater via deze waterloop in de Laambeek terecht komt. Bovendien kan het stenig 
substraat in de Oude Laambeek niet worden gebruikt als paaisubstraat door serpeling en 
kopvoorn zolang de waterkwaliteit niet optimaal is.  

- Omdat de Laambeek wel potentieel biedt voor serpeling, kan overwogen worden om 
kunstmatige riffles aan te leggen door het inbrengen van stenen, in afwachting van een 
betere waterkwaliteit. Eventueel kan een vernauwing aangebracht worden net 
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stroomopwaarts van de kunstmatige riffle, zodat de stroomsnelheid plaatselijk toeneemt en 
er geen laag slib of zand kan worden afgezet op het stenig substraat. 

- Het weghalen van migratieknelpunten kan ervoor zorgen dat geschikte riffles elders in de 
rivier bereikbaar worden. Ook voor kwabaal is het verwijderen van knelpunten belangrijk, 
aangezien er geen geschikte zijbeken aanwezig zijn in of nabij de geëvalueerde trajecten in 
de hoofdloop. Door het knelpuntenvrij maken van de waterloop worden verderop gelegen 
zijbeken beschikbaar voor de voortplanting van kwabaal. 

 

 

Figuur 38. De Laambeek in het Vogelzangbos (27 september 2011). 
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Figuur 39. De Laambeek stroomafwaarts van de Springstraat (29 september 2011). 

 

Figuur 40. De Echelbeek, een zijloop van de Laambeek (27 september 2011). 
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Figuur 41. De Oude Laambeek, een zijloop van de Laambeek (29 september 2011). 

 

Figuur 42. Een afdamming van de Laambeek ter hoogte van een maisakker stroomopwaarts van de Springstraat (29 
september 2011). 
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4.4 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in het Merkske 

4.4.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in het Merkske is geschikt voor kopvoorn (Tabel 38). De bovengrens van 
de CI werd tijdens de 12 recentste metingen op het ogenblik van rapportage nooit 
overschreden (bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 38. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Ulicoten, Steenenbrug  5   4,4   0,5   0  
Ulicoten, Baarlebrug  5   4,3   0,8   0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

De habitatgeschiktheid voor 0+ kopvoorns varieert van slecht tot goed in beide geëvalueerde 
trajecten. Voor 1+ en oudere kopvoorns is de habitatgeschiktheid bijna overal matig (Tabel 
39). 

 

Tabel 39. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in het Merkske. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

monding 50-100m  0   2  
 150-200m  1   3  

 250-300m  0   2  

 350-400m  4   7  

 450-500m  10   4  

Schoorstraat 50-100m  0   4  
 150-200m  3   4  

 250-300m  0   4  

 350-400m  6   4  

 450-500m  5   4  

 

Paaihabitat 

In of nabij de geëvalueerde trajecten werden geen riffles gevonden. 
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4.4.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in het Merkske is niet geschikt voor serpeling (Tabel 40). De ondergrens 
van de procentuele zuurstofverzadiging werd op beide meetpunten één keer overschreden 
(bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 40. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Ulicoten, Steenenbrug  52   74,4   8,1   1  
Ulicoten, Baarlebrug  59   87,3   14,5   1  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Uit Tabel 41 blijkt dat de onderzochte trajecten matig tot goed geschikt zijn voor alle 
leeftijdsklassen van serpeling. 

 

Tabel 41. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in het Merkske. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

monding 0-100m  2   2  
 100-200m  4   5  

 200-300m  2   2  

 300-400m  2   7  

 400-500m  8   9  

Schoorstraat 0-100m  3   3  
 100-200m  6   5  

 200-300m  5   5  

 300-400m  7   8  

 400-500m  5   9  

 

Paaihabitat 

In of nabij de geëvalueerde trajecten werden geen riffles gevonden. 
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4.4.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in het Merkske is geschikt voor kwabaal (Tabel 42). De bovengrens van de 
CI werd tijdens de 12 recentste metingen op het ogenblik van rapportage nooit overschreden 
(bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 42. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Ulicoten, Steenenbrug  5   4,4   0,5   0  
Ulicoten, Baarlebrug  5   4,3   0,8   0  

 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

De habitatgeschiktheid in het onderzochte traject stroomopwaarts van de monding is 
overwegend ongeschikt voor kwabaal, terwijl de geschiktheid stroomopwaarts van de 
Schoorstraat matig tot goed is (Tabel 43). 

 

Tabel 43. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in het Merkske. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

monding 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  0  

 300-400m  0  

 400-500m  3  

Schoorstraat 0-100m  5  
 100-200m  5  

 200-300m  6  

 300-400m  1  

 400-500m  2  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De Staakheuvelse loop kan niet dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal (Tabel 44). 
De naamloze gracht die uitmondt in het traject stroomopwaarts van de monding werd 
visueel geïnspecteerd. Metingen werden achterwege gelaten, omdat de gracht overal 
duidelijk minder dan 10cm water bevatte en bijgevolg als ongeschikt moet worden 
beoordeeld. 
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Tabel 44. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeek van het Merkske. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen Staakheuvelse  1  3   
loop  2  3   

  3  5   

  4  6   

  5  10   

  6  3   

  7  6   

  8  3   

  9  7   

  10   0   

 

4.4.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit ter hoogte van de geëvalueerde trajecten in het Merkske (Figuren 43 en 
44) is geschikt voor kopvoorn en kwabaal, maar niet voor serpeling. De ondergrens van de 
procentuele zuurstofverzadiging werd in beide meetpunten één keer overschreden tijdens de 
12 recentste metingen op het ogenblik van rapportage. 

Voor 0+ kopvoorn varieert de habitatgeschiktheid in beide trajecten van slecht tot goed, 
maar het aantal slechte en matige deeltrajecten overweegt. De stroomsnelheid is goed voor 
juveniele kopvoorns, maar de waterdiepte is meestal te groot. Voor 1+ en oudere kopvoorn 
is het habitat in het traject stroomopwaarts van de monding overwegend matig geschikt en 
stroomopwaarts van de Schoorstraat in het hele traject matig geschikt. De belangrijkste 
oorzaak van de kleine verwachte aantallen is de lage stroomsnelheid.  

Voor serpelingen van de leeftijd 0+ varieert de habitatgeschiktheid van matig tot goed in 
beide geëvalueerde trajecten. In de matig geschikte deeltrajecten stroomopwaarts van de 
monding is de stroomsnelheid iets te vaak aan de lage kant en de waterdiepte te groot. 
Stroomopwaarts van de Schoorstraat is de waterdiepte in de twee meest stroomafwaarts 
gelegen deeltrajecten optimaal, maar ligt de stroomsnelheid doorgaans aan de lage kant. De 
habitatgeschiktheid is ook voor 1+ en oudere serpelingen matig tot goed geschikt in beide 
trajecten. De belangrijkste oorzaak van de iets te kleine verwachte aantallen in de matig 
geschikte deeltrajecten is de lage stroomsnelheid. De waterdiepte stroomopwaarts van de 
monding is doorgaans ook te groot. Stroomopwaarts van de Schoorstraat is de diepte dan 
weer soms iets te laag in de twee meest stroomafwaarts gelegen deeltrajecten en in de 
andere soms net iets te groot. 

De twee geëvalueerde trajecten verschillen sterk wat betreft de habitatgeschiktheid voor 
kwabaal. Het traject stroomopwaarts van de Schoorstraat is matig tot goed geschikt. Enkel 
de twee meest stroomafwaarts gelegen deeltrajecten bevatten iets te weinig holle oevers. In 
het traject stroomopwaarts van de monding waren holle oevers nagenoeg afwezig, behalve 
in het meest stroomafwaartse deeltraject, vlakbij de monding. Dit traject bevat langs de 
oevers wel veel emerse waterplanten. Mogelijk zouden deze als alternatieve schuilplaats 
kunnen dienen voor kwabalen. 
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De Staakheuvelse loop (Figuur 45) kan niet dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal, 
omdat hij te weinig waterplanten bevat. Niet alleen het habitat is er overwegend ongeschikt, 
maar ook de waterkwaliteit is ondermaats. Van de acht beschikbare metingen uit 2011 blijkt 
dat de bovengrens van de Chemische Index drie keer werd overschreden (bron gegevens: 
VMM). De naamloze gracht die uitmondt in het traject stroomopwaarts van de monding is 
ongeschikt, omdat hij te weinig water bevat. 

In of nabij de geëvalueerde trajecten werden geen riffles gevonden. Wellicht is er een 
geschikte paairiffle aanwezig nabij de stuw in Castelré (Nederland), want er is nog een 
natuurlijke, zichzelf in stand houdende kopvoornpopulatie aanwezig in het Merkske (Baeyens 
et al., 2006; Anoniem, 2011) en bij een visstandonderzoek in 2010 werden uitsluitend 
kopvoorns gevangen in de visdoorgang en het traject benedenstrooms hiervan (Anoniem, 
2011).  

 

4.4.5 Aanbevelingen 

 

- Het wordt afgeraden om kopvoorn uit te zetten in het Merkske. Er is namelijk nog een 
natuurlijke, zichzelf in stand houdende kopvoornpopulatie aanwezig (Baeyens et al., 2006; 
Anoniem, 2011). Ook serpeling en kwabaal kunnen voorlopig best niet worden uitgezet, 
wegens een ondermaatse water- of habitatkwaliteit.  

- Er moeten maatregelen getroffen worden om de waterkwaliteit in de hoofdloop te 
verbeteren voor serpeling. Mogelijk heeft de ondermaatse waterkwaliteit in de Staakheuvelse 
loop een negatieve invloed op het Merkske, zodat ook op deze waterloop aandacht gevestigd 
moet worden. Daarnaast moet worden nagegaan of er nog zijlopen zijn waarin vervuiling 
moet aangepakt worden. Baeyens et al. (2006) stelden vast dat de waterkwaliteit in de 
Mark, waar het Merkske in uitmondt, afnam in stroomopwaartse zin. Het valt aan te bevelen 
om maatregelen te nemen die de waterkwaliteit in de Mark verbetert, zodat de 
kopvoornpopulatie zich kan uitbreiden en verspreiden doorheen het hele stroomgebied. 

- Er valt wellicht weinig te doen aan de doorgaans iets te grote waterdiepte en/of te lage 
stroomsnelheid voor de genoemde leeftijdsklassen van kopvoorn en serpeling. Mogelijk 
neemt de habitatkwaliteit van de Staakheuvelse loop toe als de waterkwaliteit verbetert.  

- Stroomopwaarts van de Schoorstraat kon vastgesteld worden dat de oevers recent 
gemaaid werden. Mogelijk kan een aangepast maairegime ervoor zorgen dat meer 
inhangende kruidachtige vegetatie kan ontwikkelen, wat serpeling ten goede komt. 

- Mogelijk bevindt zich enkel nabij de stuw in Castelré (Nederland) een geschikte paairiffle, 
omdat bij een visstandonderzoek in 2010 uitsluitend kopvoorns werden gevangen in de 
visdoorgang en het traject benedenstrooms hiervan (Anoniem, 2011). Daarom kan 
overwogen worden om kunstmatige riffles aan te leggen door het inbrengen van stenen, 
zodat een gebrek aan paaihabitat geen limiterende factor meer kan vormen voor de 
uitbreiding van de populatie. 
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Figuur 43. Het Merkske nabij de monding (12 september 2011). 

 

Figuur 44. Het Merkske stroomopwaarts van de Schoorstraat (13 september 2011). 
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Figuur 45. De Staakheuvelse loop, een zijbeek van het Merkske (12 september 2011). 
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4.5 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in het Groot Schijn 

4.5.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

Net stroomopwaarts van de geëvalueerde trajecten, ter hoogte van de Kantonbaan, werd de 
bovengrens van de CI meermaals overschreden (bron gegevens: VMM) (Tabel 45).   

 

Tabel 45. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Oelegem, Schildesteenw.  7   5,9   1,3   0  
Oelegem, Kantonbaan  10   6,9   1,4   3  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Beide onderzochte trajecten zijn overwegend goed geschikt voor 0+ en overal matig geschikt 
voor 1+ en oudere kopvoorns (Tabel 46). 

 

Tabel 46. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in het Groot 
Schijn. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Schildesteenw. 50-100m  5   2  
 150-200m  7   2  

 250-300m  6   2  

 350-400m  8   2  

 450-500m  6   2  

Goorstraat 50-100m  6   2  
 150-200m  5   3  

 250-300m  7   2  

 350-400m  7   3  

 450-500m  5   3  
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Paaihabitat 

Stroomafwaarts van de geëvalueerde trajecten, onder de Stokerijstraat in Wijnegem, werd 
één riffle gevonden die geschikt is als paaiplaats voor kopvoorn (Tabel 47). In de 
onmiddellijke omgeving van de opgemeten trajecten werden echter geen riffles aangetroffen. 

 

Tabel 47. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in het Groot Schijn. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = 
ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

Stokerijstraat  16,5   3,0   50,7  18,1   14,1  5,1   steen  
 

 

 

4.5.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in het Groot Schijn is niet geschikt voor serpeling (Tabel 48). De 
ondergrens van de procentuele zuurstofverzadiging werd meermaals overschreden (bron 
gegevens: VMM).  

 

Tabel 48. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Oelegem, Schildesteenw.  55   66,3   10,2   7  
Oelegem, Kantonbaan  45   57,7   8,0   8  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Uit Tabel 49 blijkt dat het habitat tussen de Schildesteenweg en de Goorstraat overwegend 
matig geschikt is voor 0+ serpelingen en matig tot goed geschikt voor 1+ en oudere 
serpelingen. 
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Tabel 49. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in het Groot 
Schijn. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Schildesteenw. 0-100m  5   4  
 100-200m  7   6  

 200-300m  4   4  

 300-400m  5   7  

 400-500m  4   6  

Goorstraat 0-100m  4   4  
 100-200m  7   7  

 200-300m  4   5  

 300-400m  5   5  

 400-500m  5   6  

 

Paaihabitat 

Stroomafwaarts van de geëvalueerde trajecten, onder de Stokerijstraat in Wijnegem, werd 
één riffle gevonden die geschikt is als paaiplaats voor serpeling (Tabel 50). In de 
onmiddellijke omgeving van de opgemeten trajecten werden echter geen riffles aangetroffen. 

 

Tabel 50. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in het Groot Schijn. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = 
ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

Stokerijstraat  16,5   3,0   50,7  18,1   14,1  5,1   steen  
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4.5.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

Net stroomopwaarts van de geëvalueerde trajecten, ter hoogte van de Kantonbaan, werd de 
bovengrens van de CI meermaals overschreden (bron gegevens: VMM) (Tabel 51).  

 

Tabel 51. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Oelegem, Schildesteenw.  7   5,9   1,3   0  
Oelegem, Kantonbaan  10   6,9   1,4   3  

 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

Het habitat in de eerste 500 meter stroomopwaarts van de Schildestraat varieert van 
ongeschikt tot goed geschikt voor 1+ en oudere kwabaal. De meeste deeltrajecten zijn er 
goed geschikt. In het traject 500 meter stroomafwaarts van de Goorstraat zijn de 
deeltrajecten niet tot matig geschikt. De verwachte aantallen zijn klein in de matig geschikte 
deeltrajecten stroomafwaarts van de Goorstraat (Tabel 52). 

 
Tabel 52. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in het Groot Schijn. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Schildesteenw. 0-100m  5  
 100-200m  4  

 200-300m  4  

 300-400m  3  

 400-500m  0  

Goorstraat 0-100m  1  
 100-200m  0  

 200-300m  1  

 300-400m  0  

 400-500m  1  
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Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De Klein Beek is niet of matig geschikt als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal en de 
Heidebeek is meestal niet geschikt (Tabel 53). 

 

Tabel 53. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeek van het Groot Schijn. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen Klein Beek 1  9  
 2  8  

 3  5  

 4  5  

 5  10  

 6  9  

 7  6  

 8  9  

 9  5  

 10  2  

Heidebeek 1  12   
  2  1   

  3  1   

  4  2   

  5  2   

  6  7   

  7  5   

  8  0   

  9  0   

  10   0   

 

4.5.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit in het Groot Schijn is niet geschikt voor serpeling, maar wellicht wel voor 
kopvoorn en kwabaal. Er kan verwacht worden dat de permanente toevoer van water met 
goede kwaliteit vanuit de fortvijver het water van minder goede kwaliteit stroomopwaarts 
van de onderzochte trajecten voldoende verdunt om het geschikt te maken voor kopvoorn en 
kwabaal. Dit wordt bevestigd door de metingen ter hoogte van de Schildesteenweg, net 
stroomafwaarts van de geëvalueerde waterlooptrajecten.   

Het habitat is in beide trajecten overwegend goed geschikt voor kopvoorns behorende tot de 
0+ leeftijdsklasse en overal matig geschikt voor 1+ en oudere individuen. Ondanks de hoge 
verwachte aantallen, mag het water overal iets dieper zijn voor 0+ kopvoorns. De 
stroomsnelheid is wel optimaal voor 0+ kopvoorns. Voor 1+ en oudere kopvoorns zijn de 
stroomsnelheid en de waterdiepte te gering. In de 500 meter stroomafwaarts van de 
Goorstraat zijn bovendien te weinig holle oevers aanwezig.  
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Beide trajecten zijn matig tot goed geschikt voor alle leeftijdsklassen van serpeling, maar het 
aantal matig geschikte trajecten overweegt wel voor de 0+ leeftijdsklasse. De waterdiepte is 
optimaal voor 0+ serpelingen, maar de stroomsnelheid ligt vaak net iets te laag. Ondanks de 
hoge verwachte aantallen 1+ en oudere serpelingen, is de stroomsnelheid overal te klein en 
ligt de waterdiepte meestal net iets onder het optimale.  

De riffle stroomafwaarts van de geëvalueerde trajecten, onder de Stokerijstraat in 
Wijnegem, is goed geschikt als paailocatie voor kopvoorn en serpeling. Deze locatie is 
waarschijnlijk echter onbereikbaar voor vissen die uitgezet worden tussen de 
Schildesteenweg en de Goorstraat. Bovendien is de waterkwaliteit ontoereikend ter hoogte 
van de riffle, want  er was een duidelijke rioolgeur aanwezig op het ogenblik van evaluatie.  

De habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen varieert sterk in de eerste 500 meter 
stroomopwaarts van de Schildesteenweg (Figuur 46), maar is meestal goed. Alleen in het 
meest stroomafwaartse deeltraject zijn holle oevers nagenoeg afwezig. In het traject 500 
meter stroomafwaarts van de Goorstraat zijn holle oevers veel zeldzamer, wat resulteert in 
een slechte tot matige habitatgeschiktheid, met minimale verwachte aantallen in de matig 
geschikte deeltrajecten.  

De Klein Beek (Figuur 47) is niet of matig geschikt als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal, 
omdat vegetatie te schaars is. De Heidebeek (Figuur 48) is meestal niet geschikt, omdat ze 
vrijwel stilstaand water bevat en waterplanten in de meest stroomopwaarts opgemeten 
deeltrajecten ontbreken. 
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Figuur 46. Het Groot Schijn stroomopwaarts van de Schildesteenweg in Oelegem (14 september 2011). 

 

Figuur 47. De Klein Beek, een zijbeek van het Groot Schijn (13 september 2011). 

 



 

 
110 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
www.inbo.be

 

 

Figuur 48. De Heidebeek, een zijbeek van het Groot Schijn (14 september 2011). 

 

4.5.5 Aanbevelingen 

 

- Ondanks het feit dat het habitat in het Groot Schijn potentieel heeft voor de drie 
doelsoorten en de Klein Beek hier en daar matig geschikt is als paai- en opgroeilocatie voor 
kwabaal, valt het voorlopig af te raden om ze te herintroduceren. De waterkwaliteit volstaat 
namelijk nog niet voor serpeling en de riffle ter hoogte van de Stokerijstraat is waarschijnlijk 
onbereikbaar voor vissen die tussen de Schildesteenweg en de Goorstraat worden uitgezet. 
Er kan worden nagegaan of er een kunstmatige riffle kan aangelegd worden door het 
inbrengen van stenen. Dit kan eventueel net stroomopwaarts van de Goorstraat, waar water 
van het fort in het Groot Schijn stroomt. De habitatkwaliteit in de hoofdloop kan wellicht 
nauwelijks verbeterd worden. 

- Het valt aan de bevelen om grotere inspanningen te leveren voor het zuiveren van 
huishoudelijk afvalwater, zodat de waterkwaliteit in de onderzochte waterlooptrajecten ook 
geschikt wordt zonder de permanente toevoer van water vanuit de fortvijver. Ook de 
waterkwaliteit ter hoogte van de riffle in de Stokerijstraat moet aanzienlijk verbeterd 
worden. 
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4.6 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in de Menebeek 

4.6.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Menebeek is geschikt voor kopvoorn. De bovengrens van de CI werd 
nooit overschreden (Tabel 54). 

 

Tabel 54. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Tienen, Mulkstraat  7   4,9   1,2   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Het onderzochte traject is overwegend matig geschikt voor 0+ kopvoorns en niet geschikt 
voor 1+ en oudere individuen (Tabel 55). 

 

Tabel 55. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Menebeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Hoxemstraat 50-100m  0   0  
 150-200m  2   0  

 250-300m  7   0  

 350-400m  2   0  

 450-500m  2   0  

 

Paaihabitat 

De riffle ter hoogte van het brugje aan het einde van de Persstraat (Hoksem), is matig 
geschikt als paaiplaats voor kopvoorn (Tabel 56). 

 

Tabel 56. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Menebeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

brugje Persstr.  66,0   2,2   34,0  16,6   13,0  6,7   steen  
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4.6.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Menebeek is geschikt voor serpeling. De ondergrens van de 
procentuele zuurstofverzadiging werd nooit overschreden (Tabel 57). 

 

Tabel 57. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Tienen, Mulkstraat  78   92   9,7   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Het onderzochte traject is meestal goed geschikt voor 0+ serpelingen en matig geschikt voor 
1+ en oudere serpelingen (Tabel 58). 

 

Tabel 58. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Menebeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Hoxemstraat 0-100m  3   3  
 100-200m  9   3  

 200-300m  8   2  

 300-400m  25   11  

 400-500m  6   4  

 

Paaihabitat 

De riffle ter hoogte van het brugje aan het einde van de Persstraat (Hoksem), is matig 
geschikt als paaiplaats voor kopvoorn (Tabel 59). 

 

Tabel 59. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Menebeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

brugje Persstr.  66,0   2,2   34,0  16,6   13,0  6,7   steen  
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4.6.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Menebeek is geschikt voor kwabaal. De bovengrens van de CI werd 
nooit overschreden (Tabel 60). 

 

Tabel 60. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Tienen, Mulkstraat  7   4,9   1,2   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

De twee meest stroomafwaartse deeltrajecten zijn matig geschikt en de andere zijn niet 
geschikt voor kwabaal (Tabel 61). 

 

Tabel 61. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Menebeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Hoxemstraat 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  0  

 300-400m  2  

 400-500m  3  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De Kapittelbeek ter hoogte van de Kumtigsesteenweg bevatte geen water en kan daarom 
niet dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal. 

 

4.6.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit in de Menebeek is geschikt voor alle doelsoorten.  

Het habitat in het onderzochte traject varieert van slecht tot goed geschikt voor 0+ 
kopvoorns. De meeste deeltrajecten zijn slechts matig geschikt, omdat de waterdiepte vaak 
te klein is. De stroomsnelheid is dan weer overal optimaal voor 0+ serpelingen. Voor 1+ en 
oudere kopvoorns is het habitat ongeschikt. De stroomsnelheid is overal te laag en de 
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waterdiepte te klein voor deze leeftijdsklasse. Bovendien ontbreken holle oevers in de drie 
meest stroomopwaartse deeltrajecten.  

Het traject is meestal goed geschikt voor 0+ serpelingen. Dit is vooral te wijten aan de 
optimale waterdiepte voor deze leeftijdsklasse, want de stroomsnelheid ligt doorgaans iets te 
laag. Voor 1+ en oudere serpelingen is het habitat overwegend matig geschikt door een te 
lage stroomsneleheid en een iets te kleine waterdiepte.  

De riffle ter hoogte van het brugje aan het einde van de Persstraat (Hoksem) (Figuur 49), is 
matig geschikt als paaiplaats voor kopvoorn en serpeling, omdat de gemiddelde 
stroomsnelheid iets te laag ligt. Gezien de totale lengte van 66 meter, zullen een aantal 
plaatsen vermoedelijk wel dienst kunnen doen als paailocatie. 

In de drie meest stroomopwaartse deeltrajecten zijn geen holle oevers aanwezig, zodat het 
traject overwegend ongeschikt is voor 1+ en oudere kwabalen. De Kapittelbeek bevatte geen 
water op het moment van evaluatie (Figuur 50). Ze kan daarom niet dienen als paai- en 
opgroeihabitat voor kwabaal.  

 

4.6.5 Aanbevelingen 

 

- De waterkwaliteit in de Menebeek volstaat voor alle doelsoorten. Het valt aan te bevelen 
om erop toe te zien dat de goede waterkwaliteit ook in de toekomst gegarandeerd wordt. 

- Het uitzetten van kopvoorn en kwabaal valt voorlopig af te raden, omdat het habitat niet 
geschikt is voor 1+ en oudere individuen van beide doelsoorten. Bovendien is het habitat 
slechts matig geschikt voor 0+ kopvoorns en kan de Kapittelbeek niet dienen als paai- en 
opgroeihabitat voor kwabalen.  

- Er valt waarschijnlijk weinig te doen aan de geringe diepte en zwakke stroomsnelheid in 
het geëvalueerde traject, omdat beide variabelen vaak sterk afwijken van het optimale. 
Bovendien bestaat het substraat vooral uit slib en organisch materiaal. Er kan onderzocht 
worden of het aanbrengen van vernauwingen, bijvoorbeeld door het inbrengen van groot 
dood hout, de stroomsnelheid plaatselijk kan doen toenemen. De breedte van de waterloop 
varieert echter van nature al vrij sterk (Figuren 51 en 52). Bovendien wordt de waterloop 
grotendeels afgedamd met boomstammen, takken en sediment ter hoogte van een betonnen 
brugje (Figuur 53) en dit zorgt niet voor een merkbare toename van de stroomsnelheid. Het 
water kan hier slechts langs een smal geultje stromen. Er moet onderzocht worden in 
hoeverre het materiaal er op natuurlijke wijze kon accumuleren en of het een 
migratieknelpunt vormt voor vissen. Om het habitat beter geschikt te maken voor kopvoorn 
en kwabaal moet ook de stroomdiversiteit toenemen zodat holle oevers kunnen ontstaan, 
vooral in de drie meest stroomopwaartse deeltrajecten. 

- Het herintroduceren van serpeling kan eventueel overwogen worden, op voorwaarde dat de 
riffle ter hoogte van de Persstraat bereikbaar gemaakt wordt voor de hele uitgezette 
populatie. In Hoksem bevindt zich namelijk een stuw met groot verval. Deze stuw zou 
verwijderd of passeerbaar gemaakt moeten worden, net als alle andere knelpunten in deze 
waterloop.  

- De riffle ter hoogte van de Persstraat is matig geschikt als paailocatie voor kopvoorn en 
serpeling. Eventueel kan stroomopwaarts van de riffle een vernauwing aangebracht worden, 
zodat de stroomsnelheid plaatselijk iets toeneemt. 
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Figuur 49. Riffle in de Nermbeek ter hoogte van het brugje aan het einde van de Persstraat (Hoksem) (23 september 
2011). 

 

Figuur 50. De Kapittelbeek bevatte geen water op het ogenblik van inspectie (23 september 2011). 
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Figuur 51. Een smalle zone van de Menebeek in open gebied (23 september 2011). 

 

Figuur 52. Een brede zone van de Menebeek in bebost gebied (23 september 2011). 
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Figuur 53. Dam in de Menebeek, bestaande uit grote en kleine takken (23 september 2011). 
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4.7 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in de Jordaanbeek 

4.7.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

Er zijn geen recente waterkwaliteitsgegevens beschikbaar van de Jordaanbeek in de directe 
omgeving van het opgemeten traject. De recentste gegevens dateren van 1995. Het 
biologisch zuurstofverbruik werd bovendien niet gemeten, zodat de Chemische Index ook 
voor dat jaar niet kon berekend worden (bron gegevens: VMM). 

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Het onderzochte traject in de Jordanbeek is niet tot matig geschikt voor 0+ en nergens 
geschikt voor 1+ en oudere kopvoorns (Tabel 62). 

 

Tabel 62. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de 
Jordaanbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Babelomstraat 50-100m  0   0  
 150-200m  0   0  

 250-300m  1   0  

 350-400m  0   0  

 450-500m  1   0  

 

 

Paaihabitat 

Er werden geen riffles aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van het geëvalueerde 
traject in de Jordaanbeek. 
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4.7.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

Er zijn geen recente waterkwaliteitsgegevens beschikbaar van de Jordaanbeek in de directe 
omgeving van het opgemeten traject. De recentste gegevens dateren van 1995 (bron 
gegevens: VMM). 

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Het habitat in het onderzochte traject in de Jordaanbeek is matig tot goed geschikt voor 0+ 
serpelingen en meestal goed geschikt voor 1+ en oudere serpelingen (Tabel 63). 

 

Tabel 63. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de 
Jordaanbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Babelomstraat 0-100m  6   13  
 100-200m  6   7  

 200-300m  4   5  

 300-400m  3   6  

 400-500m  4   0  

 

Paaihabitat 

Er werden geen riffles aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van het geëvalueerde 
traject in de Jordaanbeek. 
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4.7.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

Er zijn geen recente waterkwaliteitsgegevens beschikbaar van de Jordaanbeek in de directe 
omgeving van het opgemeten traject. De recentste gegevens dateren van 1995. Het 
biologisch zuurstofverbruik werd bovendien niet gemeten, zodat de Chemische Index ook 
voor dat jaar niet kon berekend worden (bron gegevens: VMM). 

 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

Het geёvalueerde traject in de Jordaanbeek is ongeschikt voor 1+ en oudere kwabaal (Tabel 
64). 

 

Tabel 64. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Jordaanbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Babelomstraat 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  0  

 300-400m  0  

 400-500m  0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De Fonteinbeek kan niet dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal (Tabel 65). 

 

Tabel 65. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeek van de Jordaanbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen Fonteinbeek 1  1   
 2  0   

 3  0   

 4  0   

 5  0   

 6  0   

 7  0   

 8  0   

 9  0   

 10   0   
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4.7.4 Bespreking 

 

Er zijn geen recente gegevens beschikbaar van de waterkwaliteit in de Jordaanbeek. 

Het habitat in het onderzochte traject (Figuur 54) moet als ongeschikt beschouwd worden 
voor alle leeftijdsklassen van kopvoorn, want ook in de twee deeltrajecten die als matig 
geschikt beoordeeld werden voor 0+ kopvoorns, zijn de verwachte aantallen minimaal. De 
stroomsnelheid is ideaal voor 0+ kopvoorns, maar de waterdiepte is te klein. Voor 1+ en 
oudere kopvoorns is de waterdiepte te klein, de stroomsnelheid te laag en er zijn helemaal 
geen holle oevers aanwezig.  

Voor 0+ serpelingen is het traject matig tot goed geschikt. In de matig geschikte 
deeltrajecten mag de stroomsnelheid iets hoger zijn. Een toename van de hoeveelheid 
inhangende kruidachtige vegetatie zou de verwachte aantallen wellicht overal nog doen 
toenemen. Voor 1+ en oudere serpelingen varieert de habitatgeschiktheid in de 
deeltrajecten van slecht tot goed. De meeste deeltrajecten zijn goed geschikt. Ondanks de 
hoge verwachte aantallen, zijn de waterdiepte en de stroomsnelheid overal te laag voor deze 
leeftijdsklasse.  

Er werden geen riffles aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van het geëvalueerde 
traject die kunnen dienen als paaiplaats voor kopvoorn en serpeling. De bodem bestaat bijna 
uitsluitend uit slib. 

Het traject in de Jordaanbeek is overal ongeschikt voor kwabaal, door het ontbreken van 
holle oevers. De Fonteinbeek (Figuur 55) is bovendien ongeschikt als paai- en opgroeihabitat 
voor kwabaal, omdat ze te weinig water bevat. Bovendien waren er geen waterplanten 
aanwezig, hoewel dit mogelijk deels gecompenseerd wordt door de overhangende vegetatie. 
De Fonteinbeek bevat stenig substraat, zodat deze waterloop wel enig potentieel biedt als 
eiafzetplaats voor kwabaal. Deze soort heeft namelijk een voorkeur voor zandig en stenig 
substraat (Schreitmüller, 1934; Fabricius, 1954; Müller & Österdahl, 1970; Farkas, 1993). 

 

4.7.5 Aanbevelingen 

 

- Het uitzetten van kopvoorn, serpeling en kwabaal wordt afgeraden, omdat er geen recente 
gegevens over de waterkwaliteit bekend zijn, het habitat niet voldoet voor kopvoorn en 
kwabaal en voor geen enkele doelsoort geschikt voortplantingshabitat werd aangetroffen. In 
afwachting van gegevens over de waterkwaliteit, kan onderzocht worden of er enkele 
ingrepen kunnen uitgevoerd worden die het habitat verbeteren. 

- Er valt waarschijnlijk weinig te doen aan de geringe diepte en zwakke stroomsnelheid in 
het geëvalueerde traject, omdat beide variabelen vaak sterk afwijken van het optimale. Er 
kan onderzocht worden of het aanbrengen van vernauwingen, bijvoorbeeld door het 
inbrengen van groot dood hout, de stroomsnelheid plaatselijk kan doen toenemen. Om het 
habitat beter geschikt te maken voor kopvoorn en kwabaal moet ook de stroomdiversiteit 
toenemen zodat holle oevers kunnen ontstaan.  

- Er kan onderzocht worden of er een hogere waterstand kan verkregen worden in de 
Fonteinbeek als deze waterloop meer ruimte krijgt en een natuurlijke meandering ontstaat.  
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Figuur 54. Het geëvalueerde traject in de Jordaanbeek (26 september 2011). 

 

Figuur 55. De Fonteinbeek (26 september 2011). 
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4.8 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in de Nermbeek 

4.8.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Nermbeek-Schoorbroekbeek is geschikt voor kopvoorn (Tabel 66). 
De bovengrens van de CI werd nooit overschreden (bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 66. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Meldert, Schoor  5   4,1   0,5   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Het habitat in het onderzochte traject is ongeschikt tot matig geschikt voor kopvoorns 
behorende tot de 0+ leeftijdsklasse en overal ongeschikt voor 1+ en oudere individuen 
(Tabel 67). 

 

Tabel 67. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Nermbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Kouberg, Nerm 50-100m  1   0  
 150-200m  0   0  

 250-300m  0   0  

 350-400m  1   0  

 450-500m  0   0  

 

Paaihabitat 

De riffle ter hoogte van het meest stroomopwaartse punt van het geëvalueerde traject is 
matig geschikt als paailocatie voor kopvoorn (Tabel 68). 

 

Tabel 68. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Nermbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

brugje Kouberg  9,3   1,6   32,4  28,5   13,8  6,2   steen  



 

 
124 Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
www.inbo.be

 

 

4.8.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Nermbeek is geschikt voor serpeling (Tabel 69). De ondergrens van 
de procentuele zuurstofverzadiging werd nooit overschreden (bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 69. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Meldert, Schoor  66   78,6   6,5   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Het habitat in het onderzochte traject is matig tot goed geschikt voor 0+ serpelingen en 
overwegend goed geschikt voor 1+ en oudere serpelingen (Tabel 70). 

 

Tabel 70. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Nermbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Kouberg, Nerm 0-100m  7   7  
 100-200m  5   6  

 200-300m  3   6  

 300-400m  6   5  

 400-500m  4   7  

 

Paaihabitat 

De riffle ter hoogte van het meest stroomopwaartse punt van het geëvalueerde traject is 
matig geschikt als paailocatie voor serpeling (Tabel 71). 

 

Tabel 71. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Nermbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

brugje Kouberg  9,3   1,6   32,4  28,5   13,8  6,2   steen  
 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
125

 

4.8.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Nermbeek is geschikt voor kwabaal (Tabel 72). De bovengrens van 
de CI werd nooit overschreden (bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 72. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Meldert, Schoor  5   4,1   0,5   0  
 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

Het onderzochte traject in de Nermbeek is meestal ongeschikt voor kwabaal (Tabel 73). 

 

Tabel 73. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Nermbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Kouberg, Nerm 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  1  

 300-400m  0  

 400-500m  0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De onderzochte locaties in de Schoorbroekbeek waren bijna allemaal ongeschikt als paai- en 
opgroeiplaats voor kwabaal (Tabel 74). Naast de Schoorbroekbeek werd ook de 
Blotenbergbeek geïnspecteerd, maar die bevatte geen water en is daarom eveneens 
ongeschikt. 
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Tabel 74. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeek van de Nermbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen Schoorbroekbeek 1  4   
 2  2   

 3  4   

 4  7   

 5  0   

 6  6   

 7  2   

 8  1   

 9  0   

 10   11   

 

4.8.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit is geschikt voor alle doelsoorten, maar er werd vastgesteld dat in het 
meest stroomafwaarts gelegen deeltraject, waar de Nermbeek-Schoorbroekbeek een hoek 
van 90 graden maakt met de straat Nerm (Hoegaarden), rechtstreeks huishoudelijk 
afvalwater wordt geloosd via een betonnen buis. De waterkwaliteit stroomafwaarts van deze 
buis was zichtbaar slechter. 

Het habitat in de Nermbeek-Schoorbroekbeek is slecht tot matig geschikt voor kopvoorns 
behorende tot de 0+ leeftijdsklasse, hoewel de verwachte aantallen in de matig geschikte 
deeltrajecten minimaal zijn. De stroomsnelheid is vaak optimaal voor deze leeftijdsklasse, 
maar de waterdiepte is meestal te klein. Voor 1+ en oudere kopvoorns is het habitat overal 
ongeschikt, omdat de stroomsnelheid en de waterdiepte te gering zijn. Bovendien zijn holle 
oevers nagenoeg afwezig.  

De habitatgeschiktheid is matig tot goed voor 0+ serpelingen en meestal goed voor 1+ en 
oudere individuen. Voor 0+ serpelingen is de waterdiepte optimaal, maar in de matig 
geschikte deeltrajecten is de stroomsnelheid soms net iets te laag. Er is ook nergens 
inhangende kruidachtige vegetatie aanwezig. Ondanks de hoge verwachte aantallen, zijn de 
diepte en stroomsnelheid overal te gering voor 1+ en oudere serpelingen. Mogelijk wordt de 
habitatgeschiktheid in de meest stroomafwaarts gelegen deeltrajecten overschat, omdat ze 
gedeeltelijk onder de opritten liggen van de huizen langs de straat Nerm. Er is ook een 
betonnen plaat aanwezig onder het landbouwbrugje in het meest stroomafwaartse 
deeltraject, die bij lage afvoer een migratieknelpunt vormt. Het verval was er 10 cm op het 
ogenblik dat het habitat werd opgemeten en over de plaat liep een dunne film water, 
ongeveer 4 cm diep. 

De riffle bij het betonnen brugje ter hoogte van het meest stroomopwaartse punt van het 
geëvalueerde traject is slechts matig geschikt als paailocatie voor kopvoorn en serpeling, 
omdat de stroomsnelheid te laag is. 

Wegens het nagenoeg ontbreken van holle oevers, is het traject ongeschikt voor 1+ en 
oudere kwabaal. Bovendien kan de Schoorbroekbeek niet dienen als paai- en opgroeihabitat 
voor kwabaal, omdat er te weinig waterplanten aanwezig zijn. De waterloop is ook erg 
slibrijk, terwijl kwabaal eerder zandige en stenig bodems verkiest op de paaiplaatsen 
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(Schreitmüller, 1934; Fabricius, 1954; Müller & Österdahl, 1970; Farkas, 1993). Ook de 
Blotenbergbeek is ongeschikt als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal, want ze bevatte 
geen water op het ogenblik van evaluatie. 

 

4.8.5 Aanbevelingen 

 

- Het valt af te raden om kopvoorn en kwabaal uit te zetten in de Nermbeek-
Schoorbroekbeek (Figuur 56), omdat de habitatgeschiktheid onvoldoende is en de 
Schoorbroekbeek (Figuur 57) en Blotenbergbeek niet kunnen dienen als paai- en 
opgroeihabitat voor kwabaal. Er kan wel overwogen worden om serpeling te herintroduceren. 
Het habitat volstaat voor deze soort en er is een matig geschikte paairiffle aanwezig ter 
hoogte van het meest stroomopwaartse punt van het geëvalueerde traject.  

- De waterkwaliteit in het geëvalueerde traject volstaat voor alle doelsoorten. Het valt echter 
aan te bevelen om geen huishoudelijk afvalwater meer ongezuiverd in de Nermbeek-
Schoorbroekbeek te lozen ter hoogte van Nerm (Hoegaarden) (Figuur 58). Op die manier 
kan de habitatkwaliteit verder stroomafwaarts verbeteren voor alle vissoorten. Er moet ook 
nagegaan worden of er zich nog andere vervuilingsbronnen langs de waterloop bevinden. 

- Er zijn wellicht weinig mogelijkheden om het habitat te verbeteren voor kopvoorn en 
kwabaal, wegens de geringe waterdiepte en stroomsnelheid. Er zijn vermoedelijk ook weinig 
mogelijkheden om de waterloop meer ruimte te geven, vooral op plaatsen waar hij 
evenwijdig met Nerm loopt. De waterloop is rechtgetrokken langs de straat en de oevers zijn 
er verstevigd. 

- De betonnen plaat (Figuur 59) onder het landbouwbrugje in het meest stroomafwaartse 
deeltraject moet worden weggenomen, want ze vormt bij basisdebiet een migratieknelpunt 
voor vissen. Er moet ook gecontroleerd worden of zich onder de opritten nog andere 
knelpunten bevinden. 
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Figuur 56. De Nermbeek-Schoorbroekbeek in Hoegaarden (26 september 2011). 

 

Figuur 57. De Schoorbroekbeek ter hoogte van de eerste kruising met Nerm stroomopwaarts van de monding van de 
Blotenbergbeek (26 september 2011). 
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Figuur 58. Buis waarlangs ongezuiverd huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in de Nermbeek-Schoorbroekbeek geloosd 
wordt langs de straat Nerm in Hoegaarden (26 september 2011). 

 

Figuur 59. Betonnen plaat die bij basisdebiet een migratieknelpunt vormt voor vissen onder een landbouwbrugje langs 
de straat Nerm in Hoegaarden (26 september 2011). 
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4.9 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in de Pauwelsbeek 

4.9.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

Ter hoogte van de Tenhoutestraat en nabij de monding werden het biologisch 
zuurstofverbruik en de ammoniakale stikstof niet gemeten, zodat de Chemische Index niet 
kon berekend worden (bron gegevens: VMM). 

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Het habitat in de onderzochte trajecten is ongeschikt voor alle leeftijdsklassen van kopvoorn 
(Tabel 75). 

 

Tabel 75. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de 
Pauwelsbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Broekestraat 0-50m  0   0  
 250-300m  0   0  

 350-400m  0   0  

 450-500m  0   0  

Tenhoutestraat 50-100m  0   0  
 150-200m  0   0  

 250-300m  0   0  

 350-400m  0   0  

 450-500m  0   0  

 

Paaihabitat 

De vistrap ter hoogte van de Broekestraat is matig geschikt als paaihabitat voor kopvoorn. 
In het traject stroomafwaarts van de Tenhoutestraat werden geen geschikte paairiffles 
aangetroffen (Tabel 76). 

 

Tabel 76. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Pauwelsbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = 
ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

Broekestraat  83,0   1,5-2,5   10,5  11,4   13,9  5,1   steen  
Tenhoutestr. 1  1,5   0,5   -  -   <10  -   grind  

Tenhoutestr. 2  5,0   0,5   -  -   <10  -   grind  
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4.9.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Pauwelsbeek is geschikt voor serpeling (Tabel 77). De resultaten zijn 
wel slechts gebaseerd op 8 metingen nabij de monding in Maarke-Kerkem en 9 metingen ter 
hoogte van de Tenhoutestraat. Voor het jaar 2010 zijn er geen meetgegevens beschikbaar 
(bron gegevens: VMM). 

 

Tabel 77. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Maarke-Kerkem  65   76,8   8,5   0  
Schorisse, Tenhoutestr.  92   98,3   4,5   0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Het habitat in de onderzochte trajecten is matig tot goed geschikt voor ale leeftijdsklassen 
van serpeling, hoewel de matig geschikte deeltrajecten in de meerderheid waren voor de 0+ 
leeftijdsklasse (Tabel 78). 

 

Tabel 78. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de 
Pauwelsbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Broekestraat 0-100m  4   4  
 100-200m  3   9  

 200-300m  2   8  

 400-500m  6   9  

Tenhoutestraat 0-100m  5   11  
 100-200m  7   16  

 200-300m  9   5  

 300-400m  2   7  

 400-500m  2   3  

 

Paaihabitat 

De vistrap ter hoogte van de Broekestraat is matig geschikt als paaihabitat voor serpeling. In 
het traject stroomafwaarts van de Tenhoutestraat werden geen geschikte paairiffles 
aangetroffen (Tabel 79). 
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Tabel 79. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Pauwelsbeek. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = 
ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

Broekestraat  83,0   1,5-2,5   10,5  11,4   13,9  5,1   steen  
Tenhoutestr. 1  1,5   0,5   -  -   <10  -   grind  

Tenhoutestr. 2  5,0   0,5   -  -   <10  -   grind  

 

 

4.9.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

Ter hoogte van de Tenhoutestraat en nabij de monding werden het biologisch 
zuurstofverbruik en de ammoniakale stikstof niet gemeten, zodat de Chemische Index niet 
kon berekend worden (bron gegevens: VMM). 

 

Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

De onderzochte trajecten in de Pauwelsbeek zijn niet geschikt voor kwabaal (Tabel 80). 

 

Tabel 80. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Pauwelsbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Broekestraat 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  0  

 400-500m  0  

Tenhoutestraat 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  1  

 300-400m  0  

 400-500m  0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De naamloze zijbeek ter hoogte van de Landschapstraat vormt geen geschikt paai- en 
opgroeihabitat voor kwabaal (Tabel 81). 

 



 

 
www.inbo.be Wetenschappelijke ondersteuning herstelprogramma’s kopvoorn, 

serpeling, kwabaal en beekforel in 2011. 
133

 

Tabel 81. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeek van de Pauwelsbeek. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen naamloos 1  6   
 2  0   

 3  0   

 4  0   

 5  0   

 6  0   

 7  0   

 8  0   

 9  0   

 10   0   

 

4.9.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit in de Pauwelsbeek voldoet voor serpeling, maar ter hoogte van de 
Tenhoutestraat (Figuur 60) en ter hoogte van de Broekestraat (Figuur 61), nabij de monding 
werden het biologisch zuurstofverbruik en de ammoniakale stikstof niet gemeten, zodat de 
Chemische Index niet kon berekend worden (bron gegevens: VMM). Voor kopvoorn en 
kwabaal kan dus geen uitspraak gedaan worden over de geschiktheid van de waterkwaliteit. 

Het habitat is in beide trajecten overal ongeschikt voor alle leeftijdsklassen van kopvoorn. 
Beide trajecten zijn te ondiep voor kopvoorns behorende tot de 0+ leeftijdsklasse. Voor 1+ 
en oudere kopvoorns zijn zowel de waterdiepte als de stroomsnelheid te gering. Bovendien 
zijn holle oevers schaars stroomafwaarts van de Tenhoutestraat en helemaal afwezig in het 
traject stroomafwaarts van de Broekestraat.  

Beide trajecten zijn matig tot goed geschikt voor alle leeftijdsklassen van serpeling. 
Stroomafwaarts van de Broekestraat zijn de matig geschikte deeltrajecten wel in de 
meerderheid. Ondanks de matig tot goede score, is de stroomsnelheid in beide trajecten iets 
te klein voor 0+ serpelingen. Voor 1+ en oudere serpelingen mogen zowel de waterdiepte 
als de stroomsnelheid toenemen.  

De vistrap ter hoogte van de Broekestraat is slechts matig geschikt als paaihabitat voor 
serpeling en kopvoorn, wegens een te lage stroomsnelheid. De riffles in het traject 
stroomafwaarts van de Tenhoutestraat zijn te ondiep.  

Stroomafwaarts van de Tenhoutestraat zijn slechts enkele holle oevers aanwezig en 
stroomafwaarts van de Broekestraat ontbreken ze helemaal, zodat beide trajecten 
ongeschikt zijn voor 1+ en oudere kwabaal. Bovendien kan de naamloze zijbeek ter hoogte 
van de Landschapstraat niet dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal, omdat ze te 
ondiep is en te weinig waterplanten bevat. Net voor de zijbeek ondergronds gaat is er een 
stapel stenen aanwezig die vermoedelijk een migratieknelpunt vormt. 

Het is niet duidelijk waarom er weinig of geen holle oevers aanwezig zijn, want de oevers 
zijn bijna nergens verstevigd in de geëvalueerde trajecten, met uitzondering van het traject 
evenwijdig met de Broekestraat. Er zijn ook geregeld bomen struiken aanwezig waarvan de 
wortels kunnen beletten dat holten inkalven. Stroomafwaarts van de Tenhoutestraat zijn de 
oevers vaak uitgeschuurd, maar de holten voldoen niet aan de definitie van holle oever die 
gehanteerd wordt in de protocols van Dillen et al., 2005a,b). Het ontbreken van holle oevers 
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en andere schuilgelegenheden heeft vermoedelijk een negatieve invloed op de visstand, 
want minstens een deel van de Pauwelsbeek is onderhevig aan piekdebieten. In het traject 
stroomafwaarts van de Broekestraat waren namelijk sedimentafzettingen op oevervegatatie 
zichtbaar tot op meer dan een meter boven het wateroppervlak bij basisdebiet. Bevissingen 
in 2009 en 2010 geven aan dat de soortenrijkdom erg beperkt is ter hoogte van de 
Broekestraat (Van den Neucker et al., 2010a,b).  

 

4.9.5 Aanbevelingen 

 

- Het uitzetten van kopvoorn en kwabaal in de Pauwelsbeek valt af te raden, omdat het 
habitat in de hoofdloop niet voldoet en omdat het onbekend is of de waterkwaliteit volstaat 
voor deze soorten.  

- De habitatgeschiktheid en waterkwaliteit is wel geschikt voor serpeling. Ook hier moet 
echter de nodige voorzichtigheid ingebouwd worden bij de overweging om de soort te 
herintroduceren, omdat de vistrap (Figuur 62) slechts matig geschikt is als paaihabitat en 
zeker het stroomafwaarts deel van de Pauwelsbeek onderhevig is aan piekdebieten. 

- Het lijkt twijfelachtig of ingrepen kunnen worden uitgevoerd om het habitat te verbeteren, 
omdat de waterloop ter hoogte van de Tenhoutestraat een natuurlijk verloop kent en in de 
Broekestraat al inspanningen geleverd werden met de bouw van de vistrap. 

- Het valt aan te bevelen om de werking van de vistrap ter hoogte van de Broekestraat te 
evalueren. 

- De stapel stenen in de naamloze zijbeek ter hoogte van de Landschapstraat (Figuur 63) 
moet worden verwijderd, om deze waterloop optrekbaar te maken voor vissen. 
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Figuur 60. De Pauwelsbeek stroomafwaarts van de Tenhoutestraat in Maarkedal (21 september 2011). 

 

Figuur 61. De Pauwelsbeek stroomafwaarts van de Broekestraat in Maarkedal (16 september 2011). 
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Figuur 62. De vistrap in de Pauwelsbeek ter hoogte van de Broekestraat in Maarkedal (16 september 2011). 

 

Figuur 63. Naamloze zijbeek van de Pauwelsbeek ter hoogte van de Landschapstraat in Maarkedal (16 september 2011). 
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4.10 Evaluatie van de habitatgeschiktheid in de Zwalm 

4.10.1 Kopvoorn 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Zwalm nabij de Boembekemolen is geschikt voor kopvoorn. De 
bovengrens van de CI werd nooit overschreden (Tabel 82). 

 

Tabel 82. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Rozebeke, Langendries  7   4,2   1,3   0  
Michelbeke, Kasteeldreef  7   5,9   0,9   0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere kopvoorns 

Het traject stroomafwaarts van de Boembekemolen is matig geschikt voor kopvoorns 
behorende tot de 0+ leeftijdsklasse en ongeschikt tot matig geschikt voor 1+ en oudere 
individuen (Tabel 83). 

 

Tabel 83. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere kopvoorns voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Zwalm. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ kopvoorns Verwacht aantal 1+ en oudere 

kopvoorns 

Boembekem. 50-100m  1   2  
 150-200m  4   2  

 250-300m  4   0  

 350-400m  3   0  

 450-500m  3   0  

 

Paaihabitat 

De riffle ter hoogte van het Mijnwerkerspad in Michelbeke is matig geschikt als paaiplaats 
voor kopvoorn (Tabel 84). 
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Tabel 84. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Zwalm. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

Boembekem.  67,0   2,4   22,6  17,5   14,5  3,9   steen  
 

 

 

4.10.2 Serpeling 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Zwalm nabij de Boembekemolen is niet geschikt voor serpeling. De 
ondergrens van de procentuele zuurstofverzadiging werd twee keer overschreden in het 
meetpunt ter hoogte van de Kasteeldreef in Michelbeke (Tabel 85). 

 

Tabel 85. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de procentuele zuurstofverzadiging (% O2). De minimale 
waarde, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de % O2 worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de 
grenswaarde (% O2 < 65%) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt min % O2 gemiddeld % O2 stdev % O2 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Rozebeke, Langendries  80   94,6   6,0   0  
Michelbeke, Kasteeldreef  58   78,7   14,0   2  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ en voor 1+ en oudere serpelingen 

Het habitat in het onderzochte traject is matig tot goed geschikt voor alle leeftijdsklassen 
van serpeling (Tabel 86). 

 

Tabel 86. De verwachte aantallen 0+ en 1+ en oudere serpelingen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Zwalm. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 0+ 

serpelingen 

Verwacht aantal 1+ en oudere 

serpelingen 

Boembekem. 0-100m  4   11  
 100-200m  8   7  

 200-300m  4   4  

 300-400m  6   1  

 400-500m  5   1  
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Paaihabitat 

De riffle ter hoogte van het Mijnwerkerspad in Michelbeke is matig geschikt als paaiplaats 
voor serpeling (Tabel 87). 

 

Tabel 87. Lengte, breedte, stroomsnelheid, diepte en substraattype van de aangetroffen paaiplaatsen in het 
geëvalueerde traject in de Zwalm. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie lengte breedte stroomsnelh. (cm/s) diepte (cm) substraat 

  (m)   (m)   gem.  stdev   gem.  stdev     

Boembekem.  67,0   2,4   22,6  17,5   14,5  3,9   steen  
 

 

 

4.10.3 Kwabaal 

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit in de Zwalm nabij de Boembekemolen is geschikt voor kwabaal. De 
bovengrens van de CI werd nooit overschreden (Tabel 88). 

 

Tabel 88. Beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de Chemische Index (CI). De maximale waarde, het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de CI worden weergegeven, evenals het aantal keer dat de grenswaarde 
(CI>7) werd overschreden. Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt – rood = ongeschikt. 

Meetpunt max CI gemiddelde CI stdev CI 

aantal keer 

grenswaarde 

overschreden 

Rozebeke, Langendries  7   4,2   1,3   0  
Michelbeke, Kasteeldreef  7   5,9   0,9   0  
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Habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen 

Het habitat is overal ongeschikt voor kwabaal (Tabel 89). 

 

Tabel 89. De verwachte aantallen subadulte en adulte kwabalen voor de geëvalueerde deeltrajecten in de Zwalm. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Locatie Deeltraject Verwacht aantal 1+ en oudere 

kwabalen 

Boembekem. 0-100m  0  
 100-200m  0  

 200-300m  0  

 300-400m  0  

 400-500m  0  

 

Habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen 

De naamloze zijbeek die uitmondt in het geëvalueerde traject in de hoofdloop kan niet 
dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal (Tabel 90). 

 

Tabel 90. De verwachte aantallen 0+ kwabalen per traject van 10m in de geëvalueerde zijbeek van de Zwalm. 
Beoordeling via kleurcode: groen = geschikt - oranje = matig - rood = ongeschikt. 

Zijbeek Traject Verwacht aantal 0+ 

kwabalen naamloos 1  0  
 2  0  

 3  2  

 4  3  

 5  6  

 6  0  

 7  0  
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4.10.4 Bespreking 

 

De waterkwaliteit in de Zwalm nabij de Boembekemolen is geschikt voor kopvoorn en 
kwabaal, maar niet voor serpeling. 

Het habitat stroomafwaarts van de Boembekemolen is slechts matig geschikt voor kopvoorns 
behorende tot de 0+ leeftijdsklasse, omdat de waterdiepte te klein is. De stroomsnelheid is 
wel optimaal. Enkel in het meest stroomopwaartse deeltraject ligt de stroomsnelheid soms 
iets aan de hoge kant. 

De habitatgeschiktheid is matig tot goed voor alle leeftijdsklassen van serpeling, hoewel de 
stroomsnelheid overal wat hoger mag liggen. De verwachte aantallen 1+ en oudere 
serpelingen liggen aan de lage kant in de twee meest stroomafwaarts gelegen deeltrajecten, 
door een combinatie van lage stroomsnelheid en kleine waterdiepte. 

De riffle ter hoogte van het Mijnwerkerspad in Michelbeke is matig geschikt als paailocatie 
voor kopvoorn en serpeling, wegens een te lage gemiddelde stroomsnelheid. Gezien de 
totale lengte van 67 meter, zullen een aantal plaatsen vermoedelijk wel dienst kunnen doen 
als paailocatie. In het geëvalueerde traject waren verschillende plaatsen echter begroeid met 
draadalgen (Figuur 64). Stenig substraat dat overwoekerd wordt door algen is niet meer 
bruikbaar als eiafzetplaats voor kopvoorn en serpeling. 

Wegens het nagenoeg ontbreken van holle oevers, is het traject ongeschikt voor 1+ en 
oudere kwabaal. Bovendien kan de naamloze zijbeek die uitmondt in het geëvalueerde 
traject in de hoofdloop niet dienen als paai- en opgroeihabitat, omdat ze vaak te ondiep is en 
de bodem overwoekerd is met draadalgen (Figuur 65). 

Het traject stroomafwaarts van de Boembekemolen is onderhevig aan piekdebieten. Tijdens 
de habitatopmeting waren namelijk sedimentafzettingen op oevervegatatie zichtbaar op 150 
cm boven het wateroppervlak bij basisdebiet. Daarom heeft het ontbreken van holle oevers 
en andere schuilgelegenheden vermoedelijk een negatieve invloed op de visstand en kan het 
de slaagkansen van een herintroductie negatief beïnvloeden.  
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Figuur 64. Draadalgen in de Zwalm stroomafwaarts van de Boembekemolen (28 september 2011). 

 

Figuur 65. Naamloze zijbeek die uitmondt in het geëvalueerde traject in de hoofdloop van de Zwalm, stroomafwaarts van 
de Boembekemolen (28 september 2011). 
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4.10.5 Aanbevelingen 

 

- Het uitzetten van kopvoorn, serpeling en kwabaal stroomafwaarts van de Boembekemolen 
valt voorlopig af te raden. De habitatkwaliteit volstaat niet voor kopvoorn en kwabaal en de 
waterkwaliteit is onvoldoende voor serpeling. 

- Het valt aan te bevelen om meer inspanningen te leveren die de waterkwaliteit ten goede 
komen, zoals het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, zodat het traject geschikt wordt 
voor serpeling. 

- De habitatkwaliteit kan verbeterd worden voor kopvoorn en kwabaal, door de waterloop 
meer ruimte te geven en de oeververdediging (Figuur 66) weg te nemen. Op die manier 
kunnen holle oevers uitgeschuurd worden, die dienst kunnen doen als schuilplaats. Tevens 
kunnen dan meer stroomkuilen en stroomversnellingen ontwikkelen, zodat plaatsen met 
optimale stroomsnelheid en diepte ontstaan voor de verschillende leeftijdsklassen van 
kopvoorn. Door de waterloop meer ruimte te geven kunnen de piekdebieten wellicht ook 
beter opgevangen worden. 

- Om stroomopwaartse vismigratie mogelijk te maken, moet ervoor gezorgd worden dat de 
vistrap langs de Boembekemolen optimaal werkt. De mogelijkheid om stroomopwaarts te 
migreren zou het voor serpeling en kopvoorn mogelijk maken om elders in de Zwalm goed 
geschikte paairiffles te bereiken. Ook voor kwabaal is het van belang om alle knelpunten weg 
te nemen, zodat zijbeken met geschikt paai- en opgroeihabitat kunnen opgezocht worden. 

 

Figuur 66. Houten palen die dienen als oeververdediging in de Zwalm, stroomafwaarts van de Boembekemolen (28 
september 2011). 
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5 Conclusies 

Evaluatie herintroducties kopvoorn, serpeling, kwabaal en beekforel 

In alle acht de geëvalueerde waterlopen waar kopvoorn werd geherintroduceerd, was de 
soort nog aanwezig. Enkel in de Grote Nete werden kopvoorns behorende tot de 
leeftijdsklasse 0+ gevangen. In het Merkske, waar nog een geheel natuurlijke 
kopvoornpopulatie voorkomt, werden geen juveniele kopvoorns gevangen, maar er waren 
wel verschillende leeftijdsklassen aanwezig. Hetzelfde geldt voor de Zwalm, waar de soort 
stand houdt na een eenmalige uitzetting in 2001. Het valt ten zeerste af te raden om 
kopvoorns uit te zetten in de Grote Nete, het Merkske en in de Zwalm stroomafwaarts van de 
Zwalmmolen. Ook in de Vleterbeek kunnen uitzettingen best achterwege gelaten worden, 
omdat de gevangen aantallen de verwachte aantallen overtreffen en de habitatkwaliteit niet 
optimaal is. In de Laan worden best geen bijkomende uitzettingen worden uitgevoerd, tot 
duidelijk wordt waarom de aantallen er klein blijven. Bijkomende herintroducties kunnen wel 
overwogen worden in de Abeek, de Bosbeek, de Molenbeek-Bollaak en de IJse.  

Overleving van serpelingen werd vastgesteld in alle vier de geëvalueerde waterlopen waar de 
soort werd uitgezet. In de Grote Nete, waar nog een geheel natuurlijke populatie aanwezig is 
en waar nooit serpelingen uitgezet werden, kon het voorkomen van natuurlijke reproductie 
bevestigd worden. Het uitzetten van serpeling in de Grote Nete wordt dan ook afgeraden. 
Daarnaast kon in de Abeek, waar een natuurlijke populatie werd aangevuld met gekweekte 
dieren, en voor het derde jaar op rij ook in de Bosbeek met zekerheid natuurlijke reproductie 
vastgesteld worden. Er werd voor het eerst natuurlijke reproductie van serpeling vastgesteld 
in de IJse, in het Margijsbos. Er is wel nog ruimte voor bijkomende uitzettingen, omdat de 
aantallen beneden de verwachtingen blijven. Het is daarom ook aangewezen om de 
serpelingpopulaties gedurende de volgende jaren nauwgezet op te volgen, ook omdat nog 
steeds migratieknelpunten aanwezig zijn in de onderzochte waterlopen en het aantal 
geschikte paairiffles beperkt is. 

Zoals eerder al vastgesteld door Van den Neucker et al. (2009; 2010a,b), lijken de 
herintroducties van kwabaal aan te slaan in de Abeek, Bosbeek, Grote Nete en IJse. Er werd 
ook een kwabaal gevangen in de Laan, waar de soort nooit werd uitgezet. De kwabaal moet 
deze waterloop dus op eigen kracht bereikt hebben via de Dijle. De grote herintroductie-
inspanningen in 2010 in de Grote Nete en de IJse hebben hun nut bewezen. In de IJse 
werden recordaantallen gevangen, zodat bijkomende uitzettingen hier voor onbepaalde tijd 
kunnen uitgesteld worden. In de Grote Nete, de Abeek en de Bosbeek is wel nog ruimte voor 
bijkomende herintroducties. De herintroducties zouden in de eerste plaats nog steeds 
moeten volgehouden worden in de Grote Nete. Dit kan gemotiveerd worden door het feit dat 
de herintroductiecampagne hier al het langst loopt, met zekerheid paaimigratiegedrag werd 
waargenomen en in 2010 voor het eerst natuurlijke reproductie werd vastgesteld (Van den 
Neucker et al., 2010b). In 2011 waren er echter geen aanwijzingen dat er natuurlijke 
reproductie van kwabaal heeft plaatsgevonden in een Vlaamse waterloop. 

In het traject Trimpont in de Terkleppebeek waren 0+ beekforellen opnieuw talrijk aanwezig 
in de diepere poeltjes, maar de aantallen waren kleiner dan bij voorgaande 
evaluatiebevissingen. Het valt aan te raden om de aanwezige migratieknelpunten te 
verwijderen, zodat potentieel geschikt leef- en paaihabitat nabij de bron bereikbaar wordt 
voor alle leeftijdsklassen.  
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Voortplantingssucces kwabaal in de Grote Nete (2011) 

Er waren geen aanwijzingen dat de kwabalen zich succesvol hebben voortgeplant in de 
winter van 2010-2011. De juveniele kwabaal die in 2010 gevangen werd in de Asbeek (Van 
den Neucker et al., 2010b) blijft dus voorlopig de enige. Om de kansen op een succesvolle 
herintroductie op lange termijn te maximaliseren, moet erover gewaakt worden dat de 
habitatkwaliteit niet achteruit gaat in de Asbeek en de Hanske Selsloop, die beschouwd 
worden als de meest geschikte voor de voortplanting van kwabaal (Dillen et al., 2005a; Van 
den Neucker et al., 2010a). Op sommige plaatsen is het habitat zelfs nog voor verbetering 
vatbaar (Van den Neucker et al., 2010a). Er kan ook worden nagegaan of het habitat in de 
andere zijbeken van de Grote Nete kan verbeterd worden. Het valt in ieder geval aan te 
bevelen om, in onderling overleg met de waterbeheerder, kruidruimingen af te stemmen op 
de levenscyclus van de kwabaal. In het beste geval worden kruidruimingen geheel 
achterwege gelaten, omdat er eigenlijk geen optimale periode is om te maaien. Kwabalen 
paaien in de winter en de juvenielen brengen hun eerste levensjaar in de zijbeken door. 
Aangezien kwabalen in groepen paaien (McPhail & Paragamian, 2000), moet de 
bereikbaarheid van de zijbeken verzekerd worden voor de hele populatie. Migratieknelpunten 
moeten dus overal verwijderd worden. Aan het verhogen van het aantal kwabalen werd 
tegemoet gekomen door de herintroductie-inspanning sterk te verhogen in 2010. Toekomstig 
onderzoek moet uitwijzen of de toegenomen densiteit ervoor kan zorgen dat een voldoende 
aantal geslachtsrijpe individuen kan deelnemen aan de voortplanting. 

 

Habitatgeschiktheid kopvoorn, serpeling en kwabaal 

De habitatgeschiktheid voor kopvoorn, serpeling en kwabaal van 12 trajecten in 8 
waterlopen werd nagegaan door toepassing van habitatgeschiktheidsmodellen.  

Voor serpeling was de waterkwaliteit onvoldoende in de Laambeek, het Merkske, het Groot 
Schijn en de Zwalm. De geschiktheid van de waterkwaliteit voor de verschillende doelsoorten 
in de Jordaanbeek is onbekend, omdat geen recente meetgegevens beschikbaar zijn. De 
geschiktheid van de waterkwaliteit in de Pauwelsbeek kon niet worden nagegaan voor 
kopvoorn en kwabaal, omdat enkele variabelen die nodig zijn voor de berekening van de 
Chemische Index niet gemeten werden (www.vmm.be).  

Geen van de geëvalueerde trajecten was goed geschikt voor kopvoorn. Meestal waren ze 
zelfs ongeschikt voor één of beide leeftijdsklassen, door een te lage stroomsnelheid, te 
kleine diepte en de schaarste aan holle oevers. Voor serpeling bleken de meeste van de 
geëvalueerde trajecten in de hoofdlopen matig tot goed geschikt voor 0+ en/of 1+ en 
oudere exemplaren. Veruit de meeste onderzochte trajecten waren ongeschikt voor 1+ en 
oudere kwabaal, door een gebrek aan holle oevers. Enkel in het Groot Schijn en het Merkske 
zijn enkele geschikte deeltrajecten aanwezig. De oorzaken van de vaak beperkte 
habitatgeschiktheid kunnen teruggebracht worden tot een gebrek aan stroomdiversiteit. Het 
is niet duidelijk of ingrepen zoals het inbrengen van groot dood hout en het aanbrengen van 
vernauwingen, ervoor kunnen zorgen dat meer geulen, ribbels, stroomkommen en holle 
oevers ontstaan in de onderzochte waterlopen. Meestal weken de stroomsnelheid en/of de 
waterdiepte namelijk sterk af van het optimale. Enkel een grondige hydrologische studie kan 
hierop een antwoord bieden. De Pauwelsbeek en de Zwalm zijn bovendien onderhevig aan 
piekdebieten, die wellicht een negatieve invloed hebben op de visstand op plaatsen waar 
weinig schuilplaatsen voor handen zijn. Mogelijk kunnen piekdebieten worden afgevlakt door 
deze waterlopen meer ruimte te geven. Ingrepen die het contact tussen de waterloop en 
haar vallei herstellen en zorgen voor een betere waterretentie, hebben enkel zin als het 
natuurlijk functioneren van de waterloop dit toelaat.  
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Het gebrek aan geschikt voortplantingshabitat is misschien wel de belangrijkste beperking 
voor de slaagkans van herintroducties in de onderzochte waterlopen. Enkel in het Groot 
Schijn werd een goed geschikte paairiffle voor kopvoorn en serpeling aangetroffen, maar op 
een locatie waar de waterkwaliteit duidelijk ondermaats is en die wellicht onbereikbaar is 
voor vissen die in de geëvalueerde trajecten worden uitgezet. In de Menebeek, de 
Nermbeek, de Pauwelsbeek en de Zwalm werden matig geschikte riffles aangetroffen. In de 
onmiddellijke omgeving van de geëvalueerde trajecten in de Laambeek en het Merkske 
werden helemaal geen riffles aangetroffen. De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan 
geschikte paairiffles is het ontbreken van stenig substraat in de meestal slibrijke tot zandige 
waterlopen. Het inbrengen van stenen is waarschijnlijk de enige mogelijkheid om dit 
probleem op te lossen. Migratieknelpunten blijven een probleem in alle onderzochte 
waterlopen. Het is van groot belang dat migratieknelpunten verwijderd worden, zodat 
kopvoorns en serpelingen toegang krijgen tot geschikte paairiffles die al dan niet ver van de 
geëvalueerde trajecten gelegen zijn. Ook kwabalen hebben baat bij het wegnemen van 
barrières, aangezien ze een echte paaimigratie ondernemen naar de zijbeken. In de 
omgeving van de onderzochte trajecten in de hoofdlopen werden geen zijbeken gevonden 
die kunnen dienen als paai- en opgroeihabitat voor kwabaal. De zijbeken waren te weinig 
watervoerend of bevatten te weinig waterplanten. Meestal zijn de zijbeken niet voor 
verbetering vatbaar, omdat ze vrijwel droog staan of in bebost gebied liggen, waardoor 
waterplanten geen kans krijgen. De meeste onderzochte zijbeken waren ook erg slibrijk, wat 
ongunstig is voor de voortplanting van kwabaal. In de zijbeken die wel voor verbetering 
vatbaar zijn, moeten waterplanten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daarom moeten 
kruid- en slibruimingen steeds vermeden worden. In de Staakheuvelse loop (een zijbeek van 
het Merkske) en de Oude Laambeek (een zijbeek van de Laambeek) was de waterkwaliteit 
ontoereikend voor kwabaal.  
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Bijlage 1: Beoordeling habitatgeschiktheid kopvoorn 

 

De beoordeling van de habitatgeschiktheid voor kopvoorn, gebeurt volgens het protocol van 
Dillen et al. (2005b). 

 

Waterkwaliteit kopvoorn 

Ter beoordeling van de waterkwaliteit van de onderzochte trajecten, wordt op de website 
van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) telkens het meest dichtbij gelegen 
meetpunt opgezocht waarvoor gegevens over de procentuele zuurstofverzadiging (% O2), 
het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) en het ammoniakale stikstofgehalte (NH4+) 
beschikbaar zijn. Aan elk van deze variabelen wordt een waardepunt toegekend volgens 
Tabel 91. Vervolgens wordt de Chemische Index (CI) berekend door de drie waardepunten 
op te tellen. Telkens worden de 12 meest recente metingen beschouwd. Zodra één van de 
CI’s de grenswaarde van 7 overschrijdt (dus, boven deze grenswaarde uitkomt), wordt het 
traject als ongeschikt beschouwd. 

 

Tabel 91. Toekenning van waardepunten aan de procentuele zuurstofverzadiging, het biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV5) en het ammoniakale stikstofgehalte (NH4+) ter bepaling van de Chemische Index (CI). 

waardepunten zuurstofverzadiging (% O2) BZV5 (mg O2/L) NH4+ (mg/L) 

1 91 - 110 ≤ 3 < 0,5 
2 71 - 90 3,1 - 6 0,5 - 1 
  111 - 120    
3 51 - 70 6,1 - 9 1,1 - 2 
  121 - 130    
4 31 - 50 9,1 - 15 2,1 - 5 
5 ≤ 30 > 15 > 5 
  ≥ 130     

 

Habitatgeschiktheid 1+ en oudere kopvoorn 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kopvoorns zijn de volgende 
variabelen van belang (Dillen et al., 2005b): 

- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig) 
- aan- of afwezigheid holle oevers 
- aan- of afwezigheid debris 

De werkwijze voor het opmeten van deze variabelen wordt toegelicht in paragraaf 4.2.2 en 
Dillen et al. (2005b). 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kopvoorns, worden per 
meetpunt aan de opgemeten variabelen habitatgeschiktheidsindices (HGI) toegekend, zoals 
aangegeven in Tabellen 92 en 93.  
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Tabel 92. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor waterdiepte en stroomsnelheid. 

Diepte (cm) HGI diepte Stroomsnelh. (cm/s) HGI stroomsnelh. 

0-19 0,30 0-9 0,03 

20-29 0,40 10-19 0,14 

30-49 0,50 20-29 0,21 

50-59 0,54 30-49 0,28 

60-79 1,00 50-59 1,00 

80-99 0,18 60-69 0,85 

≥100 0,15 70-79 0,43 

  80-89 0,32 

  ≥90 0,07 
 

Tabel 93. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor de aan- en afwezigheid van holle oevers en debris. 

Variabele aanwezig afwezig 

holle oever 1 0,83 

debris 1 0,86 
 

Vervolgens worden de HGI-waarden van elk meetpunt vermenigvuldigd: 

HGImeetpunt = HGIdiepte*HGIstroomsnelh.*HGIholle oever*HGIdebris 

 

Voor elk van de 50m trajecten wordt de som gemaakt van alle HGImeetpunt. Deze som is dan 
de WUA (Weighted Usable Area) van het traject van 50m: 

WUA50m traject = ∑(HGImeetpunt) 

 

Indien het aantal meetpunten varieert per traject van 50m, dan wordt de WUA gecorrigeerd 
(genormaliseerd) door te vermenigvuldigen met het aantal meetpunten in een 50m traject 
met gelijkmatige breedte (zie Tabel 30, paragraaf 4.2.2) en vervolgens te delen door het 
aantal meetpunten in het 50m traject:  

WUA50m traject gecorrigeerd = WUA50m traject*aantal meetpunten in 50m traject met gelijkmatige 
breedte/aantal meetpunten in het 50m traject 

 

Daarna wordt het aantal 1+ en oudere kopvoorns berekend dat volgens het model van Dillen 
et al. (2005b) in het traject van 50m kan voorkomen: 

Aantal 1+ en oudere kopvoorns per 50m = 2,5187*WUA50m traject gecorrigeerd-2,0415 

 

Het verwachte aantal 1+ en oudere kopvoorns per 50m wordt naar nul herleid indien 
negatief en afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal indien positief. 
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Elk traject van 50m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0 kopvoorns: ongeschikt 
1-5 kopvoorns: matig geschikt 
6 of meer kopvoorns: geschikt 
 

Habitatgeschiktheid 0+ kopvoorn 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 0+ kopvoorns zijn de volgende variabelen 
van belang (Dillen et al., 2005b): 

- rivierkanaalpositie 
- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig) 
- aan- of afwezigheid debris 

De werkwijze voor het opmeten van deze variabelen wordt toegelicht in paragraaf 4.2.2 en 
Dillen et al. (2005b). 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 0+ kopvoorns, worden per meetpunt aan de 
opgemeten variabelen habitatgeschiktheidsindices (HGI) toegekend, zoals aangegeven in 
Tabellen 94 en 95.  

 

Tabel 94. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor waterdiepte en stroomsnelheid. 

Diepte (cm) HGI diepte Stroomsnelh. (cm/s) HGI stroomsnelh. 

0-19 0,00 0-19 1,00 

20-29 0,25 20-29 0,20 

30-39 0,43 30-99 0,07 

40-49 1,00 ≥100 0,00 

50-59 0,20   

≥60 0,00   
 

Tabel 95. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor de rivierkanaalpositie en de aan- en afwezigheid van debris. 

Variabele aanwezig/oeverzone afwezig/centrale zone 

rivierkanaalpositie 1 0 

debris 1 0,93 
 

Vervolgens worden de HGI-waarden van elk meetpunt vermenigvuldigd: 

HGImeetpunt = HGIdiepte*HGIstroomsnelh.*HGIrivierkanaalpositie*HGIdebris 

 

Voor elk van de 50m trajecten wordt de som gemaakt van alle HGImeetpunt. Deze som is dan 
de WUA (Weighted Usable Area) van het traject van 50m: 

WUA50m traject = ∑(HGImeetpunt) 
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Indien het aantal meetpunten varieert per traject van 50m, dan wordt de WUA gecorrigeerd 
(genormaliseerd) door te vermenigvuldigen met het aantal meetpunten in een 50m traject 
met gelijkmatige breedte (zie Tabel 30, paragraaf 4.2.2) en vervolgens te delen door het 
aantal meetpunten in het 50m traject:  

WUA50m traject gecorrigeerd = WUA50m traject*aantal meetpunten in 50m traject met gelijkmatige 
breedte/aantal meetpunten in het 50m traject 

 

Daarna wordt het aantal 0+ kopvoorns berekend dat volgens het model van Dillen et al. 
(2005b) in het traject van 50m kan voorkomen: 

Aantal 0+ kopvoorns per 50m = 0,778*WUA50m traject gecorrigeerd-2,1186 

 

Het verwachte aantal 0+ kopvoorns per 50m wordt naar nul herleid indien negatief en 
afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal indien positief. 

 

Elk traject van 50m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0 kopvoorns: ongeschikt 
1-5 kopvoorns: matig geschikt 
6 of meer kopvoorns: geschikt 
 

Paaihabitat kopvoorn 

In de omgeving van de trajecten waarvan de habitatgeschiktheid voor 0+ en 1+ en oudere 
kopvoorns geëvalueerd wordt, worden stroomversnellingen (riffles) gezocht, beginnend 
vanaf het eerste stroomafwaarts gelegen migratieknelpunt tot het eerste stroomopwaartse. 
Ook de zijbeken die uitmonden tussen de twee migratieknelpunten in de hoofdloop worden 
onderzocht. 

 

Voor de evaluatie van de paaihabitatgeschiktheid voor kopvoorns zijn de volgende variabelen 
van belang (Dillen et al., 2005b): 

- substraat (klei, zand, grind, stenen) 
- lengte van de riffle (cm) 
- breedte van de riffle (cm) 
- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (gemeten op 10cm onder het wateroppervlak, tot op 1cm/s nauwkeurig) 
 

Voor het bepalen van het substraattype, de waterdiepte en de stroomsnelheid worden 
telkens metingen uitgevoerd op 10 willekeurige plaatsen in de stroomversnelling. Het 
dominant substraat wordt bepaald door de som te maken van het aantal waarnemingen van 
grind en stenen (hard substraat) en klei en zand (zacht substraat). Het substraattype met 
het hoogste aantal waarnemingen is het dominant substraat. Voor waterdiepte en 
stroomsnelheid wordt het gemiddelde van de 10 willekeurige metingen berekend. De 
gevonden waarden voor de drie variabelen worden vergeleken met die in Tabel 96. Zodra 
één van de drie variabelen een waarde aanneemt die ongunstig of niet optimaal is, wordt de 
opgemeten riffle ongeschikt of matig geschikt geacht als voortplantingshabitat voor 
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kopvoorn. Enkel indien alle drie de variabelen binnen het optimale bereik vallen, is de riffle 
geschikt als paaihabitat. 

 

Tabel 96. Beoordeling van de paaihabitatgeschiktheid van stroomversnellingen (riffles). 

Beoordeling habitat Dominant substraat Waterdiepte (cm) Stroomsnelh. (cm/s) 

ongeschikt zacht <10 of >60 <10 of >120 

matig geschikt hard 40-60 10-40 of 100-120 

geschikt hard 10-40 40-100 
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Bijlage 2: Beoordeling habitatgeschiktheid serpeling 

 

De beoordeling van de habitatgeschiktheid voor serpeling, gebeurt volgens het protocol van 
Dillen et al. (2006). 

 

Waterkwaliteit serpeling 

Ter beoordeling van de waterkwaliteit van de onderzochte trajecten, wordt op de website 
van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) telkens het meest dichtbij gelegen 
meetpunt opgezocht waarvoor gegevens over de procentuele zuurstofverzadiging (% O2) 
beschikbaar zijn. Telkens worden de 12 meest recente metingen beschouwd. Zodra één van 
deze metingen de ondergrens van 65% overschrijdt (dus, beneden deze grenswaarde 
uitkomt), wordt het traject als ongeschikt beschouwd. 

 

Habitatgeschiktheid 1+ en oudere serpeling 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere serpelingen zijn de 
volgende variabelen van belang (Dillen et al., 2006): 

- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig) 
 

De werkwijze voor het opmeten van deze variabelen wordt toegelicht in paragraaf 4.2.2 en 
Dillen et al. (2006). 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere serpelingen, worden per 
meetpunt aan de opgemeten variabelen habitatgeschiktheidsindices (HGI) toegekend, zoals 
aangegeven in Tabel 97.  

 

Tabel 97. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor waterdiepte en stroomsnelheid. 

Diepte (cm) HGI diepte Stroomsnelh. (cm/s) HGI stroomsnelh. 

0-50 0,60 0-10 0,10 

51-70 1,00 11-45 0,20 

>70 0,30 46-60 1,00 

  >60 0,00 
 

Vervolgens worden de HGI-waarden van elk meetpunt vermenigvuldigd: 

HGImeetpunt = HGIdiepte*HGIstroomsnelh. 

 

Voor elk van de 50m trajecten wordt de som gemaakt van alle HGImeetpunt. Deze som is dan 
de WUA (Weighted Usable Area) van het traject van 50m: 

WUA50m traject = ∑(HGImeetpunt) 
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Indien het aantal meetpunten varieert per traject van 50m, dan wordt de WUA gecorrigeerd 
(genormaliseerd) door te vermenigvuldigen met het aantal meetpunten in een 50m traject 
met gelijkmatige breedte (zie Tabel 30, paragraaf 4.2.2) en vervolgens te delen door het 
aantal meetpunten in het 50m traject:  

WUA50m traject gecorrigeerd = WUA50m traject*aantal meetpunten in 50m traject met gelijkmatige 
breedte/aantal meetpunten in het 50m traject 

 

Daarna wordt het aantal 1+ en oudere serpelingen berekend dat volgens het model van 
Dillen et al. (2006) in het traject van 50m kan voorkomen: 

Aantal 1+ en oudere serpelingen per 50m = 80,075*WUA50m traject gecorrigeerd/aantal 
meetpunten-4,8962 

 

Vervolgens wordt het aantal 1+ en oudere serpelingen per 50m omgezet naar het aantal per 
100m door de waarde te vermenigvuldigen met 2. Het verwachte aantal 1+ en oudere 
serpelingen per 100m wordt naar nul herleid indien negatief en afgerond naar het 
dichtstbijzijnde geheel getal indien positief. 

 

Elk traject van 100m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0 serpelingen: ongeschikt 
1-5 serpelingen: matig geschikt 
6 of meer serpelingen: geschikt 
 

Habitatgeschiktheid 0+ serpeling 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 0+ serpelingen zijn de volgende 
variabelen van belang (Dillen et al., 2006): 

- rivierkanaalpositie 
- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig) 
- aan- of afwezigheid inhangende vegetatie 
- aan- of afwezigheid overhangende vegetatie 
- aan- of afwezigheid van schaduw 
 

De werkwijze voor het opmeten van deze variabelen wordt toegelicht in paragraaf 4.2.2 en 
Dillen et al. (2006). 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 0+ serpelingen, worden per meetpunt aan de 
opgemeten variabelen habitatgeschiktheidsindices (HGI) toegekend, zoals aangegeven in 
Tabellen 98 en 99.  
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Tabel 98. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor waterdiepte en stroomsnelheid. 

Diepte (cm) HGI diepte Stroomsnelh. (cm/s) HGI stroomsnelh. 

0-10 0,80 0-10 0,60 

11-60 1,00 11-20 1,00 

>60 0,50 21-30 0,30 

  >30 0,20 
 

Tabel 99. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor de rivierkanaalpositie, beschaduwing en de aan- en afwezigheid van 
inhangende en overhangende vegetatie. 

Variabele aanwezig/oeverzone afwezig/centrale zone 

rivierkanaalpositie 0,7 1,0 

inhangende vegetatie 1,0 0,5 

overhangende vegetatie 0,2 1,0 
 

Vervolgens worden de HGI-waarden van elk meetpunt vermenigvuldigd: 

HGImeetpunt = HGIdiepte*HGIstroomsnelh.*HGIrivierkanaalpositie*HGIinhangende vegetatie 
*HGIoverhangende vegetatie 
 

Voor elk van de 50m trajecten wordt de som gemaakt van alle HGImeetpunt. Deze som is dan 
de WUA (Weighted Usable Area) van het traject van 50m: 

WUA50m traject = ∑(HGImeetpunt) 

 

Indien het aantal meetpunten varieert per traject van 50m, dan wordt de WUA gecorrigeerd 
(genormaliseerd) door te vermenigvuldigen met het aantal meetpunten in een 50m traject 
met gelijkmatige breedte (zie Tabel 30, paragraaf 4.2.2) en vervolgens te delen door het 
aantal meetpunten in het 50m traject:  

WUA50m traject gecorrigeerd = WUA50m traject*aantal meetpunten in 50m traject met gelijkmatige 
breedte/aantal meetpunten in het 50m traject 

 

Daarna wordt eerste het log aantal en daarna het aantal 0+ serpelingen berekend dat 
volgens het model van Dillen et al. (2006) in het traject van 50m kan voorkomen: 

Aantal 0+ serpelingen per 50m = 3,6697*WUA50m traject gecorrigeerd/aantal meetpunten-0,4612 

Aantal 0+ serpelingen per 50 m = 10Log aantal 0+ serpelingen per 50m 

 

Vervolgens wordt het aantal 0+ serpelingen per 50m omgezet naar het aantal per 100m 
door de waarde te vermenigvuldigen met 2. Het verwachte aantal 0+ serpelingen per 100m 
wordt naar nul herleid indien negatief en afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal 
indien positief. 
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Elk traject van 100m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0 serpelingen: ongeschikt 
1-5 serpelingen: matig geschikt 
6 of meer serpelingen: geschikt 
 

Paaihabitat serpeling 

In de omgeving van de trajecten waarvan de habitatgeschiktheid voor 0+ en 1+ en oudere 
serpelingen geëvalueerd wordt, worden stroomversnellingen (riffles) gezocht, beginnend 
vanaf het eerste stroomafwaarts gelegen migratieknelpunt tot het eerste stroomopwaartse. 
Ook de zijbeken die uitmonden tussen de twee migratieknelpunten in de hoofdloop worden 
onderzocht. 

Voor de evaluatie van de paaihabitatgeschiktheid voor serpelingen zijn de volgende 
variabelen van belang (Dillen et al., 2005b): 

- substraat (klei, zand, grind, stenen) 
- lengte van de riffle (cm) 
- breedte van de riffle (cm) 
- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (gemeten op 10cm onder het wateroppervlak, tot op 1cm/s nauwkeurig) 
 

Voor het bepalen van het substraattype, de waterdiepte en de stroomsnelheid worden 
telkens metingen uitgevoerd op 10 willekeurige plaatsen in de stroomversnelling. Het 
dominant substraat wordt bepaald door de som te maken van het aantal waarnemingen van 
grind en stenen (hard substraat) en klei en zand (zacht substraat). Het substraattype met 
het hoogste aantal waarnemingen is het dominant substraat. Voor waterdiepte en 
stroomsnelheid wordt het gemiddelde van de 10 willekeurige metingen berekend. De 
gevonden waarden voor de drie variabelen worden vergeleken met die in Tabel 100. Zodra 
één van de drie variabelen een waarde aanneemt die ongunstig of niet optimaal is, wordt de 
opgemeten riffle ongeschikt of matig geschikt geacht als voortplantingshabitat voor 
serpeling. Enkel indien alle drie de variabelen binnen het optimale bereik vallen, is de riffle 
geschikt als paaihabitat. 

 

Tabel 100. Beoordeling van de paaihabitatgeschiktheid van stroomversnellingen (riffles). 

Beoordeling habitat Dominant substraat Waterdiepte (cm) Stroomsnelh. (cm/s) 

ongeschikt zacht <10 of >60 <10 of >120 

matig geschikt hard 40-60 10-40 of 100-120 

geschikt hard 10-40 40-100 
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Bijlage 3: Beoordeling habitatgeschiktheid kwabaal 

 

Waterkwaliteit kwabaal 

Ter beoordeling van de waterkwaliteit van de onderzochte trajecten, wordt op de website 
van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) telkens het meest dichtbij gelegen 
meetpunt opgezocht waarvoor gegevens over de procentuele zuurstofverzadiging (% O2), 
het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) en het ammoniakale stikstofgehalte (NH4+) 
beschikbaar zijn. Aan elk van deze variabelen wordt een waardepunt toegekend volgens 
Tabel 101. Vervolgens wordt de Chemische Index (CI) berekend door de drie waardepunten 
op te tellen. Telkens worden de 12 meest recente metingen beschouwd. Zodra één van de 
CI’s de grenswaarde van 7 overschrijdt (dus, boven deze grenswaarde uitkomt), wordt het 
traject als ongeschikt beschouwd. 

 

Tabel 101. Toekenning van waardepunten aan de procentuele zuurstofverzadiging, het biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV5) en het ammoniakale stikstofgehalte (NH4+) ter bepaling van de Chemische Index (CI). 

waardepunten zuurstofverzadiging (% O2) BZV5 (mg O2/L) NH4+ (mg/L) 

1 91 - 110 ≤ 3 < 0,5 
2 71 - 90 3,1 - 6 0,5 - 1 
  111 - 120    
3 51 - 70 6,1 - 9 1,1 - 2 
  121 - 130    
4 31 - 50 9,1 - 15 2,1 - 5 
5 ≤ 30 > 15 > 5 
  ≥ 130     

 

Habitatgeschiktheid 1+ en oudere kwabaal 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen zijn de volgende 
variabelen van belang (Dillen et al., 2005a): 

- rivierkanaalpositie 
- aan- of afwezigheid van holle oevers 
 

De werkwijze voor het opmeten van deze variabelen wordt toegelicht in paragraaf 4.2.2 en 
Dillen et al. (2005a). 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere kwabalen, worden per meetpunt 
aan de opgemeten variabelen habitatgeschiktheidsindices (HGI) toegekend, zoals 
aangegeven in Tabel 102.  

 

Tabel 102. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor de rivierkanaalpositie, beschaduwing en de aan- en afwezigheid van 
inhangende en overhangende vegetatie. 

Variabele aanwezig/oeverzone afwezig/centrale zone 

rivierkanaalpositie 1,00 0,12 

holle oever 1,00 0,15 
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Vervolgens worden de HGI-waarden van elk meetpunt vermenigvuldigd: 

HGImeetpunt = HGIrivierkanaalpositie*HGIholle oever 
 

Voor elk van de 50m trajecten wordt de som gemaakt van alle HGImeetpunt. Deze som is dan 
de WUA (Weighted Usable Area) van het traject van 50m: 

WUA50m traject = ∑(HGImeetpunt) 

 

Er wordt gecorrigeerd voor het variabele aantal meetpunten per traject door de WUA van elk 
50m traject te delen door het aantal meetpunten dat in het betreffende traject voorkomt: 

WUA50m traject gecorrigeerd = WUA50m traject/aantal meetpunten in het 50m traject 

 

Daarna wordt het aantal 1+ en oudere kwabalen berekend dat volgens het model van Dillen 
et al. (2005a) per meetpunt kan voorkomen: 

Aantal 1+ en oudere kwabalen per meetpunt = 0,249*WUA50m traject gecorrigeerd-0,039 

 

Vervolgens wordt het berekende aantal kwabalen per meetpunt omgezet naar het aantal 
kwabalen in een 50m traject met gelijkmatige breedte (zie Tabel 30, paragraaf 4.2.2), door 
deze waarde te vermenigvuldigen met 75. 

Aantal 1+ en oudere kwabalen per 50m = aantal 1+ en oudere kwabalen per meetpunt*75 

 

Vervolgens wordt het aantal 1+ en oudere kwabalen per 50m omgezet naar het aantal per 
100m door de waarde te vermenigvuldigen met 2. Het verwachte aantal 1+ en oudere 
kwabalen per 100m wordt naar nul herleid indien negatief en afgerond naar het 
dichtstbijzijnde geheel getal indien positief. 

 

Elk traject van 100m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0 kwabalen: ongeschikt 
1-3 kwabalen: matig geschikt 
4 of meer kwabalen: geschikt 
 

Habitatgeschiktheid 0+ kwabaal 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 0+ kwabalen (tevens het paaihabitat), worden 
metingen uitgevoerd in zijbeken die bereikbaar zijn vanuit het beoordeelde traject in de 
hoofdloop. In elke zijbeek worden willekeurig 10 trajecten van elk 10m opgemeten. 

De metingen worden steeds uitgevoerd bij basisdebiet, dus bij voorkeur in de zomer en 
nazomer, na een langere periode van droogte. Er wordt gewerkt in stroomopwaartse zin. 
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In elk 10m traject wordt op drie willekeurige plaatsen de waterdiepte (tot op 1cm 
nauwkeurig) en de stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig) gemeten. De metingen 
worden steeds in het centrale deel van de waterloop uitgevoerd. Tussen elke meting wordt 
minimaal 1,5m afstand gelaten in de lengterichting. De stroomsnelheid wordt gemeten op 
10cm onder het wateroppervlak. Daarnaast wordt in elk traject een schatting gemaakt van: 

- percentage overhangende cover (percentage van de totale oeverlengte waar struiken en/of 
bomen over het water hangen) 
- percentage moerasvegetatie (percentage van de totale oppervlakte van het traject dat 
begroeid is met planten die onder water wortelen en boven het water uit groeien) 
- percentage submerse waterplanten (percentage planten die onder water groeien en niet 
boven het wateroppervlak uitsteken) 

Voor de waterdiepte en de stroomsnelheid wordt het gemiddelde berekend van de drie 
metingen. Indien de gemiddelde waterdiepte in een 10m traject minder dan 10cm bedraagt, 
dan is het traject ongeschikt en worden geen verdere berekeningen uitgevoerd. Het 
verwachte aantal 0+ kwabalen is dan nul. 

De percentages van moerasvegetatie en submerse waterplanten worden bij elkaar geteld. 
Deze waarde wordt de totale vegetatie genoemd en kan dus meer dan 100% bedragen.  

Het aantal 0+ kwabalen dat in een 10m traject kan voorkomen wordt berekend met de 
volgende formule: 

Aantal 0+ kwabalen per 10m = -0,79727+0,18112*(gemiddelde stroomsnelheid) 
+0,069366*(% overhangende cover)+0,1251*(% totale vegetatie) 

Het verwachte aantal 0+ kwabalen per 10m wordt naar nul herleid indien negatief en 
afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal indien positief. 

Elk traject van 10m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0-6 kwabalen: ongeschikt 
7-9 kwabalen: matig geschikt 
10 of meer kwabalen: geschikt 
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Bijlage 4: Beoordeling habitatgeschiktheid beekforel 

 

Waterkwaliteit beekforel 

Er is weinig literatuur over de optimale zuurstofconcentraties voor beekforel. Volgens De 
Laak (2007) zijn zuurstofconcentraties pas optimaal als ze boven 10mg/L liggen. Lagere 
zuurstofconcentraties kunnen al tot groeivermindering leiden. Juveniele dieren (parr 
stadium) mijden zuurstofgehalten van 5mg/L of lager (De Laak, 2007).  

Om de slaagkansen van beekforelherintroducties te maximaliseren, wordt in de voorliggende 
studie een zuurstofconcentratie van 7,5mg/L gekozen als ondergrens. In de Sassegembeek, 
waar beekforel sinds de eerste helft van de 20ste eeuw standhoudt (Poll, 1956; Van Damme 
& De Pauw, 1995), werd deze waarde de afgelopen 10 jaar slechts bij minder dan 10% van 
de metingen overschreden (bron gegevens: VMM).  

Ter beoordeling van de waterkwaliteit van de onderzochte trajecten, wordt op de website 
van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) telkens het meest dichtbij gelegen 
meetpunt opgezocht waarvoor gegevens over de zuurstofconcentratie beschikbaar zijn. 
Telkens worden de 12 meest recente metingen beschouwd. Zodra één van deze metingen de 
ondergrens van 7,5mg/L overschrijdt (dus, beneden deze grenswaarde uitkomt), wordt het 
traject als ongeschikt beschouwd. 

 

Habitatgeschiktheid 1+ en oudere beekforel 

Voor de evaluatie van de habitatgeschiktheid voor beekforel worden telkens de volgende 
variabelen opgemeten (paragraaf 4.2.2; Dillen et al., 2005b): 

- rivierkanaalpositie 
- waterdiepte (tot op 1cm nauwkeurig) 
- stroomsnelheid (tot op 1cm/s nauwkeurig) 
- aan- of afwezigheid holle oevers 
- aan- of afwezigheid hard substraat 
- aan- of afwezigheid inhangende vegetatie 
- aan- of afwezigheid overhangende vegetatie 
 

Ter evaluatie van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere beekforellen, worden per 
meetpunt aan de opgemeten variabelen habitatgeschiktheidsindices (HGI) toegekend, zoals 
aangegeven in Tabellen 103 en 104.  
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Tabel 103. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor waterdiepte en stroomsnelheid. 

Diepte (cm) HGI diepte Stroomsnelh. (cm/s) HGI stroomsnelh. 

0 0,00 0 0,05 

1-9 0,01 1-9 0,13 

10-19 0,03 10-19 0,17 

20-29 0,13 20-29 0,21 

30-39 0,41 30-39 0,70 

40-49 0,52 40-49 0,10 

50-59 0,80 50-59 0,71 

60-69 1,00 60-69 1,00 

≥70 0,10 ≥70 0,10 
 

Tabel 104. Habitatgeschiktheidsindices (HGI) voor de rivierkanaalpositie en de aan- en afwezigheid van holle oevers, 
hard substraat, inhangende vegetatie en overhangende vegetatie. 

Variabele aanwezig/oeverzone afwezig/centrale zone 

holle oever 1 0,17 

hard substraat 1 0,64 

inhangende vegetatie 1 0,61 

overhangende vegetatie 1 0,32 

rivierkanaalpositie 1 0,80 
 

Vervolgens worden de HGI-waarden van elk meetpunt vermenigvuldigd: 

HGImeetpunt = HGIdiepte*HGIstroomsnelh.*HGIholle oever*HGIhard substraat*HGIinhangende veg.*HGIoverhangende 
veg.*HGIrivierkanaalpositie 

Elk opgemeten traject van 50m wordt voor de verdere berekeningen in twee gedeeld, zodat 
twee deeltrajecten van 25m ontstaan. Voor elk van deze deeltrajecten wordt de som 
gemaakt van de HGImeetpunt. Deze som is dan de WUA (Weighted Usable Area) van het 
deeltraject van 25m: 

WUAdeeltraject = ∑(HGImeetpunt) 

 

Vervolgens wordt de WUA gecorrigeerd voor het variabele aantal meetpunten per deeltraject 
van 25m: 

WUAdeeltraject gecorrigeerd = WUAdeeltraject*7,5/aantal meetpunten in het deeltraject 

 

Daarna wordt het logaritmisch getransformeerde aantal 1+ en oudere beekforellen berekend 
dat volgens het model van Dillen et al. (2005b) in het deeltraject van 25m kan voorkomen: 

Log aantal 1+ en oudere beekforellen per 25m = 0,145392+WUAdeeltraject gecorrigeerd*3,430611 
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Dit logaritme wordt omgezet naar aantallen per 25m: 

Aantal 1+ en oudere beekforellen = 10log aantal 1+ en oudere beekforellen per 25m 

 

Het verwachte aantal 1+ en oudere beekforellen per 25m wordt naar nul herleid indien 
negatief en afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal indien positief. 

Aangezien de beoordeling van de habitatgeschiktheid voor 1+ en oudere beekforellen 
gebeurt op basis van aantallen in trajecten van 50m, worden de verwachte aantallen van 
twee aaneengesloten trajecten van 25m opgeteld. 

Elk traject van 50m wordt dan als volgt beoordeeld: 

0 beekforellen: ongeschikt 
1-4 beekforellen: matig geschikt 
5 of meer beekforellen: geschikt 
 

Merk op dat de beoordeling van de habitatgeschiktheid voor beekforel gebeurt op basis van 
de verwachte aantallen per 50m. Ook voor kopvoorn is dit het geval (Dillen et al., 2005b). 
Voor serpeling en kwabaal gebeurt de beoordeling op basis van de verwachte aantallen in 
trajecten van 100m. 

Daarnaast dient vermeld te worden dat het model voor beekforel enkel bruikbaar is voor 
beken die wat betreft structuur een sterke gelijkenis vertonen met de Steenputbeek, aan de 
hand waarvan het model werd opgesteld (Dillen et al., 2005b).  

 

Habitatgeschiktheid 0+ beekforel en voortplantingshabitat 

Er is geen HGI-model beschikbaar voor 0+ beekforellen. Evenmin zijn er criteria voor de 
beoordeling van paaihabitat (Dillen et al., 2005b). In ieder geval moet er grindsubstraat 
aanwezig zijn (Shirvell & Dungey, 1983) en moet het percentage fijn sediment (korrelgrootte 
< 1mm) lager liggen dan 15% ter hoogte van de paailocaties (De Laak, 2007). Verder moet 
de stroomsnelheid hoger liggen dan 15cm/s en moet er voldoende water door het 
grindsubstraat stromen om de eieren van zuurstof te voorzien. De waterdiepte waarop 
gepaaid wordt is afhankelijk van de grootte van de dieren. 
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